
به تدبیر پشت هوا بشکنیمآنچه به کس نتوان گفت

زمانــی آرتــور دوگوبینــو مــورخ و خــاور شــناس و دیپلمــات 
عهــد ناصــری در ســفری بــه ایران چنان دلبســته و شــیفته 
ــدد  ــت های متع ــا و یادداش ــه در گزارش ه ــد ک ــران ش ای
ــیار  ــی بس ــا نگاه ــد. او ب ــد نامی ــرزمین جاوی ــران را س ای
موشــکافانه در نامــه ای بــه خواهــرش گفتــه بــود: در ایــران 
همــه چیــز هســت، خــدا هســت، زندگی هســت، هســتی و 
نیکــی هســت.  گوبینــو ایــران را چون ســنگ خارایــي نامید 
کــه بــا وجــود نامالیمــات بســیار در طــول تاریــخ هم چنــان 
همــان اســت کــه بــود و گفــت: »ایــران در نظــر مــن، چونان 
ســنگ خارایــي اســت کــه موج هــاي دریــا آن را بــه اعمــاق 
رانده انــد، انقالبــات جــوي آن را بــه خشــکي انداختــه، رودي 
ــاي  ــرده اســت؛ تیزي ه ــوده ک ــرده و فرس ــود ب ــا خ آن را ب
آن را گرفتــه و خراش هــاي بســیاري بــر آن وارد آورده، امــا 
ســنگ خــارا کــه پیوســته همــان اســت کــه بــود، اینــك، 
در وســط دره اي بایــر آرمیــده اســت. زمانــي کــه اوضــاع بــر 
وفــق مــراد باشــد، آن ســنگ خــارا گــردش را از ســر خواهد 
گرفــت. اهمیتــي نــدارد کــه کــدام عنصــر طبیعــي پیــروز 
شــده یــا چــه حوادثــي رخ داده باشــد؛ تــا زمانــي کــه او از 
میــان نرفتــه باشــد، همــان ســنگ خــارا خواهــد بــود و بــه 
ــدك  ــك ســده ان ــي کــه بخواهــد در درازاي ی جــاي نیروی
آســیبي بــر او وارد کنــد، او بــر هــزار نیــروي مشــابه چیــره 
ــری  ــد ناص ــد و در عه ــه بع ــد ده ــا چن ــد.« ام ــد ش خواه
ایــران بــا ســیالب حــوادث روبــرو شــد، جنگ هــای پــی در 
پــی کــه هیچکــدام آغازگــرش نبــود. امــا هــدف چــه بــود؟ 
بســیار روشــن بــود؛ تجزیــه ایــران. رونــد تاریــخ گــواه اســت 
روســیه بــه دســتور پترکبیــر بدنبــال دسترســی بــه آب های 
ــوب و شــرق  ــود و انگلســتان درجن ــارس ب ــج ف ــرم خلی گ
ایــران بدنبــال جدائــی، تجزیــه و گمــاردن حاکمانــی دســت 
نشــانده بــود. روســیه کــه بــرای رســیدن بــه آرزویــش از هر 
ــاز و  ــن، قفق ــای ننگی ــا قرارداد ه کاری کوتاهــی نمیکــرد ب
ترکمنســتان و انگلســتان بــا قرارداد گلد اســمیت پاکســتان 
و هــرات را از ایــران جــدا کردنــد. دولــت مرکــزی هــم بــه 
ــرد.   ــش ب ــت کاری از پی ــاختاری نتوانس ــف س ــل ضع دلی
ســالها بعــد بــا اشــغال متفقیــن در شــهریور 1320، دولــت 
ــوب را  ــاز نفــت جن ــه از ســال  های پیــش امتی انگلیــس ک
به دســت آورده بــود بــر آن بــود کــه ضمــن تثبیــت منافــع 
خــود در ایــران، بــه گســترش نفوذ خــود در منطقه بپــردازد. 
ــوب  ــت جن ــاز نف ــت امتی ــل اهمی ــه دلی ــاس ب ــن اس برای
ــران  ــه تنهــا از اشــغال ای ــران، ایــن کشــور اســتعماری ن ای
توســط شــوروی در آذربایجــان نگــران نبــود، بلکــه بــه نظــر 

می رســید در برخــی از مقاطــع بــا اتخــاذ سیاســت ســکوت، 
حمایــت از فعالیــت تجزیــه  طلبانــه در شــمال غربــی ایــران 
را در دســتور کار قــرار داده بــود. بــه عبارتــی بریتانیــا بــرای 
تثبیــت منافــع خویــش در جنــوب ایــران، روز هــای پــس 
از اشــغال را بهتریــن فرصــت بــرای احیــای قــرارداد 1907 
یافتــه بــود. حتــی بنــا بــر برخــی روایت هــا، یکــی از اهــداف 
اصلــی اشــغال ایــران در آن مقطــع زمانــی، مســئله تجزیه یا 
تحــت قیومیــت درآوردن ایــران بــوده اســت. اکنون چــه؟ آیا 
پــس از گذشــت ایــن همــه ســال هنــوز هــم اندیشــه شــوم 
تجزیــه ایــران وجــود دارد؟ بلــه بایــد گفــت نــه تنهــا ایــن 
طــرح نــه تنهــا از جانــب بســیاری از قدرت هــای جهانــی، 
بلکــه از ســوی برخــی از همســایگانمان بــه شــدت پیگیری 
ــه  ــرح تجزی ــرداز ط ــه پ ــس نظری ــارد لوئی ــود. از برن می ش
خاورمیانــه و ایــران بــزرگ گرفتــه تــا برندا شــیفر اســرائیلی 
کــه مامــور شــد تــا بــه تنش هــای قومیتــی در ایــران دامــن 
زنــد. شــیفر، بارهــا مقابــل کنگــره آمریــکا و پارلمــان اروپــا 
حاضــر شــد و دربــاره روابــط آمریکا بــا آذربایجان و اســتفاده 
از ایــن روابــط بــرای تأثیرگــذاری بــر ایــران و نفــوذ ایــران 
در جنــوب قفقــاز و مناطــق اطــراف ســخنرانی کــرد. اونــه 
تنهــا بــه ســخنرانی در کنگــره آمریــکا اکتفــا نکــرد بلکــه 
تالش هــای بســیاری را بــرای تحریــك تنش هــای قومیتــی 
ــران و  ــط ای ــردن رواب ــه دار ک ــرای خدش ــوص ب ــه خص ب
ــایت  ــك س ــه ی ــوری ک ــه ط ــود. ب ــان نم ــور آذربایج کش
خبــری صهیونیســتی آن را این گونــه توصیف کــرد: »صدمه 
ــوی  ــی«. از س ــه هوای ــدون حمل ــی ب ــران؛ حت ــه ای زدن ب
دیگــر، مطبوعــات و رســانه های لندنــی ماننــد ایندیپندنــت 
فارســی و ایــران اینترنشــنال کــه بــا تقویــت قــوم گرایــی 
و زیــر ســوال بــردن تمامیــت ارضــی ایــران، در تالشــند بــا 
نشســت ها و گزارش هــای وقیحانــه خــود و ادعاهــای واهــی 
گاه و بیــگاه پیرامــون خلیــج فــارس و یــا جزایــر ایرانــی کــه 
بــا حمایت هــای مالــی کــه بعضــی از کشــورهای همســایه 
عربــی دارنــد، در تالشــند تــا ایــران را ماننــد ولز و اســکاتلند 

بــه همــه پرســی بگذارنــد. 
ــران  ــان ای ــی خواه ــد ایران ــر ض ــه عناص ــت ک ــی اس بدیه
قدرتمنــد نیســتند و تمــام تــالش خــود را بــرای تضعیــف و 
رونــد تجزیــه ســازی ایــران انجــام می دهنــد. همــان چیزی 
کــه از ســالها پیش توســط روســیه در قفقــاز و انگلســتان در 
بحریــن انجــام شــد. امــا آنهــا بــه خوبــی می داننــد کــه ایــن 
طــرح هیچــگاه شــدنی نیســت زیــرا ایرانی هــا هیچــگاه بــا 
طرح هــای تجزیــه طلبــی همــراه نشــدند و نخواهنــد شــد و 
آگاهانــه واکنــش نشــان خواهنــد داد. و آن چیزی کــه ایران 
را نــه تنهــا ســالیان ســال بلکــه ســده ها در کنــار هــم نگــه 
داشــته فرهنــگ، آداب و رســوم غنــی و از همــه مهتــر زبــان 
مشــترك اســت. پــس ایــران همیشــه ایــران خواهــد مانــد و 

نخواهــد مــرد.

دکتر الهام نوری

تبلیغات در باره آذربایجان و بطورکلی ترکبازی ها بیش از پیش در سراسر دنیا پرکنده و 
با بودجه سرسام آوری برگذار میشود. در بیشتر موارد سبب تمسخر اندیشمندان آن دیار 
نیز میشود ولی با همه اینها بدون هیچ شرمی این کار ادامه دارد. نمونه برگذاری همایشی 
در باره خمسه نظامی در ازبکستان بود و جالب اینکه در این همایش به چندین زبان جز 
زبان فارسی و یا تاجیکی سخنران مي توانست مطلب خود را ادا کند. جالب اینجاست که 
از این مینیاتورهای خمسه که همه با خطاطی فارسی آرایش شده اند هیچکس سر در 

نمی آورد...

این نیل نشیمن نهنگ است
آیا فردوسی زن ستیز است؟

شناسنامه های جغرافیایی 
ایران را دور نیندازیم!

رضا براهنی، آنچه روشنفکری 
ایران نباید باشد!

جوالن باکو با میراث ایرانی
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ایرانی  معاصر  مترجم  و  نویسنده  جمال زاده  محمدعلی  سید 
بود. او را پیشتاز قّصه نویسی معاصر، پدر داستان کوتاه در زبان 
فارسی و آغازگر سبك واقع گرایی در ادبیات فارسی می دانند. 
عنوان  با  را  ایرانی  کوتاه  داستان های  مجموعٔه  نخستین  او 
یکی بود و یکی نبود در سال 1300 در برلین منتشر ساخت. 
دارالمجانین، سروته یه کرباس و کباب غاز و قصه های کوتاه 
برای بچه های ریش دار از سایر آثار این نویسنده ایرانی است. 
جمال زاده در سال 19۶۵ نامزد جایزه نوبل ادبیات شد و در 

سال 19۶9 نیز در یك قدمی جایزه بود. 
تا   191۵( اول  جهانی  جنگ  دوران  در  ارمنی ها  نسل کشی 
قیام  رهبران  و  عثمانی  دولتمردان  توسط  میالدی(   1917
ترکان جوان جمعیت ارمنی ساکن سرزمین های تحت کنترل 
نیز  و  دسته جمعی  کشتارهای  قالب  در  را  عثمانی  امپراتوری 
تبعیدهای اجباری در شرایطی که موجبات مرگ تبعیدشدگان 
قربانیان  کل  تعداد  امروزه  می پذیرفت.  انجام  آورد،  فراهم  را 
برآورد  نفر  میلیون  نیم  و  تا یك  بین یك  ارمنیان  نسل کشی 

شده است.

روایت محمدعلی  جمال زاده و یحیی دولت آبادی
 از نسل کشی ارامنه؛

شکایت ایرانی
از بی رحمی عثمانی

صفحه 5 

گفت وگو ي نشریه وطن یولي با مسعود عرفانیان پ ژوهشگر تاریخ و ادبیات؛

ادبیات ترکی آذربایجانی 
سرشار از ایران گرایی است

خطر عادی سازی تجزیه در ایران

ایران همیشه ایران خواهد ماند  و نخواهد مرد
ــه  ــك بادکوب ــور کوچ ــور کش ــس جمه ــی اف رئی الهام عل
و  محبت هــا  بــه  نســبت  گســتاخی ها  ادامــه  در 
ــردان  ــوی دولتم ــای وی از س ــه خطاه ــی های ب چشم پوش
ایرانــی اتهامــات جدیــدی را متوجــه کشــورمان کرده اســت. 
ــران  ــدازه از مماشــات و چشم پوشــی دولتمــردان ای ــن ان ای
ــت  ــگفتی اس ــه ش ــی اف مای ــتاخی های عل ــال گس در قب
ــود  ــردان خ ــه دولتم ــهور را ب ــزد مش ــن زبان ــتی ای و بایس
ــادان  ــذرد ن ــه: »نیکــی چــو از حــد بگ ــم ک ــادآوری کنی ی

ــرد!« ــد ب ــان ب گم
 عــدم پاســخ قاطــع و تنبیــه علنــی الهــام علــی اف منجــر 
بــه آن شــده کــه هــر بــار وی ادعایــی تــازه علیــه ایــران را 
مطــرح کنــد و هــر بــار گســتاخی های وی بــاب جدیــدی 
ــد.  ــادآوری می کن ــو را ی ــران و باک ــان ای ــات می از مناقش
اتهــام قاچــاق ســازمان یافته مــواد مخــدر توســط ایــران از 
خــاك قرابــاغ، برخــورد و بازداشــت راننــدگان ایرانــی، عکس 
ــوران  ــور مام ــکار حض ــرائیلی و ان ــاد اس ــا پهب ــادگاری ب ی
ــای  ــه رفتاره ــوری از جمل ــن جمه ــاك ای ــرائیلی در خ اس
تحریك امیــز الهــام علــی اف بــوده اســت کــه بــا مماشــات 
مقامــات ایرانــی روبــرو شــده و اکنــون در پــی حضــور برخی 
اعضــای گروهك هــای تجزیه طلــب در کنگــره موســوم بــه 
آذری هــای جهــان در شــهر شوشــی الهــام علــی اف اتهــام 
ــران  ــت ای ــه اس ــرده و گفت ــران ک ــه ای ــدی را متوج جدی
میزبــان بیــش از 20 تروریســت و متهــم آذربایجانــی اســت 
کــه باکــو بارهــا اســترداد آنهــا را از ایــران خواســته اســت. 
اقــدام تروریســتی ادعایــی توســط الهــام مربــوط بــه تــرور 
المــار ولی یــف در ســال 1397 توســط یونــس صفــراف بــود 
کــه صفــراف نیــز همــان روز دســتگیر شــد و حــاال علــی اف 
بــه بهانــه آن قصــد دارد مخالفــان سیاســی و عقیدتــی خود 
ــم  ــاند. رژی ــل برس ــه قت ــرده و ب ــرکوب ک ــار و س را گرفت
ــه  ــری کارنام ــوق بش ــازمان های حق ــگاه س ــی اف از ن عل

ــیوه  ــا شــدیدترین ش ــان را ب ــیاهی دارد و مخالف بســیار س
ســرکوب کــرده و بســیاری از آنهــا کشــته شــده اند و یــا از 
سرنوشت شــان خبــری نیســت. بــه فــرض کــه ایــن رفتــار 
رژیــم علــی اف را در چارچــوب مســایل داخلــی ایــن کشــور 
قلمــداد کــرده و سرنوشــت علــی اف را بــه مــردم جمهــوری 
آذربایجــان بســپاریم امــا بــا همــان منطــق علــی اف بایــد از 
وی پرســید کــه چگونــه صابــر رســتمخانلی عضــو کمیتــه 
روابــط بین المللــی جمهــوری آذربایجــان و رئیــس ســازمان 
داك و مشــاور وی دســت کــم دو بــار در اجالس هــای 
گروهــك منافقیــن شــرکت کــرده و ســخنان بی شــرمانه ای 

علیــه حاکمیــت و ملــت ایــران ادا کــرده اســت؟ 
آیــا رســتم خانلــی و رژیــم علــی اف از ماهیــت تروریســتی 
ــك  ــد؟ گروه ــالع ندارن ــك اط ــن گروه ــیاه ای ــابقه س و س
ــی  ــزار ایران ــه 17 ه ــك ب ــهادت نزدی ــه در ش ــن ک منافقی
ــورد  ــما م ــاور ش ــده و مش ــوی نماین ــته از س ــت داش دس
ــه خاطــر پنــاه  تمجیــد و احتــرام قــرار گرفتــه آن وقــت ب
ــان در  ــی و عقیدتی ت ــن سیاس ــن از مخالفی ــد ت دادن چن
ایــران چنیــن بــه گســتاخی دســت می زنیــد؟ در حالــی که 
اکثــر ایــن 20 نفــر مدت هــا قبــل از تــرور ولی یــف مجبــور 
ــد. ــز بوده ان ــران عزی ــاه گرفتــن در ای ــرك وطــن و پن ــه ت ب

ــی  ــود در گردهمای ــر خ ــخنرانی اخی ــی در س ــتم خانل رس
منافقیــن بــه حضــور اعضــای ایــن گروهــك در باکــو اشــاره 
کــرده اســت. آقــای علــی اف در مــورد حضــور اعضــای ایــن 
ــخی  ــه پاس ــورش چ ــاك کش ــکار در خ ــك جنایت گروه
دارد؟ گویــی چشم پوشــی ها و گذشــت های دولتمــردان 
ایرانــی آقــای علــی اف را دچــار خطــا کــرده و تصــور کــرده 
ــه گفتارهــا و رفتارهــای نادرســت  ــد ب ــد می توان ــا اب کــه ت
خــود ادامــه دهــد امــا بایــد بــه ایشــان گوشــزد کــرد کــه 
بهتــر اســت دســت از ایــن گمــان بــد خــود بــردارد و قدری 

دوراندیشــی پیشــه کنــد. 

همکاری جمهوری باکو با منافقین و ادامه چشم پوشی های ایران؛ 

نادان گمان بد برد!

به نام بزرگان و آزادگان

ــه  ــه عنــوان یــك ناظــر دکتــر اســالمی ندوشــن را ب مــن ب
ســعدی از چهــار جهــت شــبیه می بینــم. یــك: پــا بــر روی 
ــت،  ــه اخالق گراس ــن این ک ــعدی در عی ــتن. س ــن داش زمی
خیلــی واقع نگــر اســت. هیــچ ســخنی در ســعدی نمی بینیــد 
کــه رویاپردازانــه باشــد، یعنــی توصیــه ای بــه انســان بکند که 
ــادی نیســت و  ــك انســان ع ــوان ی ــه آن در ت ــردن ب عمل ک
مــن بــه ایــن می گویــم پــای بــر زمیــن داشــتن. در اســالمی 
ــش  ــوع گرای ــك تن ــعدی ی ــت. دو: در س ــن هس ــن ای ندوش
وجــود دارد، یعنــی گاهــی گرایــش بــه عشــق عرفانی هســت 
و البتــه در او عشــق زمینــی هــم بــه کــرات می بینیــد، یــك 
نــوع گرایــش بــه دیــن در ســعدی می بینیــد امــا یــك نــوع 
ــك  ــعدی ی ــد، در س ــعدی می بینی ــم در س ــی ه آزاداندیش
ــده،  ــع ش ــم جم ــا ه ــت او ب ــا جدی ــه ب ــد ک ــز می بینی طن
دکتــر اســالمی ندوشــن همــه ایــن ویژگی هــا را در خــودش 
ــد. ســه:  ــر می آین ــه ظاهــر جمع ناپذی ــا ب ــن ویژگی ه دارد. ای
ســومین شــباهت یــك نــوع حکمــت و فرزانگــی، یــك نــوع 
نــگاه دوســتانه و نقادانــه بــه انســان ها داشــتن اســت. یعنی در 
عیــن این کــه مــن تــو را دوســت دارم، پرخــاش هــم بــه تــو 
می کنــم. بــه گفتــه شــاعر عــرب: »و یبقــی الحــب مــا بقــی 
العتــاب« یعنــی تــا وقتــی بــه تــو عتــاب می کننــد معلــوم 
می شــود هنــوز تــو را دوســت دارنــد. اگــر دوســتت نداشــتند 
تــو را بــه حــال خــودت وامی نهادنــد. دکتــر اســالمی ندوشــن 
در حالــی کــه انسان دوســت اســت و ایرانی دوســت اســت ولی 
ــن اساســاً  ــا دارد. م ــا ایرانی ه ــه م نقدهــای جــدی ای هــم ب
شــأن روشــنفکر را نمایندگــی و ســخنگویی مــردم نمی دانــم. 
روشــنفکر بایــد داور مــردم باشــد، و بــه مــردم بگویــد اینجای 
کار ایــراد دارد. چهــار: اینکــه ســعدی آســان نویس ترین 
نویســنده ماســت. اگــر به شــما بگویــم کــه از مثنــوی مولوی، 
کلیــات ســعدی، شــاهنامه فردوســی و دیوان حافــظ، کدامش 
کمتــر نیــاز بــه شــرح دارد، فکــر می کنــم شــاهنامه را بــدون 
ــوان  ــرح نمی ت ــدون ش ــم ب ــوی را ه ــظ و مثن ــرح، حاف ش
فهمیــد. بــاز از میــان این هــا آن کــه کمتــر نیــاز به شــرح دارد 
ســعدی اســت. مــا بــرای فهــم آثــار ســعدی کمتــر بایــد بــه 
فرهنــگ لغــت و شــارحان و مفســران مراجعــه کنیم. ســعدی 
در میــان مفاخــر و قله هــای ادب فارســی، بــرای مــا از همــه 
آســان یاب تر اســت. ایــن ویژگــی در دکتــر اســالمی ندوشــن 
هــم هســت کــه روشــنفکری آســان یاب اســت. مــن در میــان 
روشــنفکران مان، ســخنان هیــچ روشــنفکری را به آســان یابی 
ســخنان ایشــان نمی بینــم. از میان فردوســی، حافظ، ســعدی 
و مولــوی )حتــی اگــر خیــام و نظامــی را هــم اضافــه کنیــم( 

دکتــر اســالمی ندوشــن بــه ســعدی شــبیه تر اســت.

مصطفی ملکیان

چهار شباهت
 اسالمی ندوشن به سعدی

اندرز به زمامداران باکو به بهانه برگزاری 48
کنگره  به اصطالح آذری های جهان

گزارش جنایت ترکان تاتار در تبریز؛

تـاریخ واقعه تبـریز



د  وهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 48  8 صفحه

دو

نگه کن بدین گردش روزگار شهروزنامه شاهنامه ای
 به سبک روزنامه ای

»شهروزنامه« عنوان یك کار جدید در فضای مجازی است که تالش دارد روایتی روزنامه نگارانه 
از شاهنامه فردوسی ارائه دهد. انتشار »شهروزنامه« در سه شبکه اجتماعی اینستاگرام، تلگرام 
و کست باکس در دو فرمت متن و پادکست از بیست وپنجم اسفندماه 00۴1 )همزمان با 
سالگرد پایان سرایش شاهنامه فردوسی( آغاز شد. محمدجواد روح، روزنامه نگار و سردبیر 
هفته نامه »صدا«، مدیریت این کار و نویسندگی آن را برعهده دارد. وی در توضیح این ایده 
می گوید: »از مدتی قبل در این فکر بودم که با استفاده از بستر فکری و فرهنگی شاهنامه، 
کاری را شکل دهم که در نهایت به ایده شهروزنامه رسیدم. ایده ای که جدا از تجربه حرفه ای ام 
یعنی روزنامه نگاری هم نیست. در شهروزنامه تالش می کنیم که در قالب یك روزنامه، روایتی 
از رخدادها و داستان های شاهنامه ارائه دهیم؛ با این فرض که واقعا آن زمان، روزنامه و 
روزنامه نگاری وجود داشته است. با این نگاه، رخدادهای شاهنامه در ژانرهای خبر، گزارش و گاه 
گفت وگو و حتی تحلیل به قلم روزنامه نگاری که در آن مقطع با همه محدودیت ها، بخشنامه ها 

و فشارها کار می کرده؛ بازروایی می شود و درعین حال، با ابزارهای ژورنالیسم و گرافیك بازنمایی 
می شود«. وی افزود: »در شهروزنامه، سعی کرده ام و خواهم کرد که تا جایی که می توانم، خود 
را در جایگاه روزنامه نگار و روزنامه ای در آن شرایط، قرار دهم و از اینکه روزنامه به منثور کردن 

نظم فردوسی فروکاهد، اجتناب کنم«.
فرهنگ،  و  فکر  اهالی  از  مثبتی  بازخوردهای  کوتاه،  این مدت  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
روزنامه نگاران و نیز مخاطبان عام دریافت کرده ایم، گفت: »تاکنون 72 شماره شهروزنامه آماده 
و هشت شماره آن منتشر شده است که امیدواریم با وجود سنگینی و حجم زیاد داستان ها و 

رخدادهای شاهنامه، بتوانیم روند انتشار منظم و مناسب کار را ادامه دهیم«.
گفتنی است، عالقمندان برای پیگیری مطالب و پادکست های شهروزنامه می توانند به آدرس  
hemanzoorhahs@ در تلگرام یا اینستاگرام مراجعه کنند و یا در اپلیکیشن کست باکس 

شهروزنامه را به فارسی جست وجو کنند.

شاید هنگام آن فرارسیده باشد 
که تهران بجای دادن فرصت های 

بی پایان برای ایران ستیزی های 
لگام گسیخته ی دولت باکو و 

جریان های الحاق گرای پانترکی 
در هر شکل و هر گونه ی آن، 

مسئولیت های ملی و تاریخی خود 
را نه تنها در قبال آن دولت بلکه 

در برابر همه ی جریان های پانترک 
و همه ی جهان ایرانی گردن بگیرد. 

برخورد تمدنی ایران با جریان 
الحاق گرای پانترکی نه تنها به سود 

منطقه که به سود باکو نیز خواهد 
بود و واقعیت های ایران یکبار دیگر 

خود را ژرفاژرف بر زمین و زمان 
تحمیل خواهد کرد. در آن صورت 
شاید نشانی درست به زمامداران 
باکو داده شود و آن ها دریابند که 

این نیل نشیمن نهنگ است.

به  را گم کرده اند.  تاریخی  راه های  باکو  زمامداران 
آن ها  است.  شده  داده  اشتباهی  نشانی های  آنها 
همچنان می انگارند در ایران کمتر اراده ای در میان 
لگام گسیختگی  از  جلوگیری  برای  سیاستمداران 
لخت و بی پروای پانترکیسم الحاق گرا وجود دارد. 
این شاید از آن روست که تهران سال های سال است 
برای  بگونه ای خودخواسته چشم و گوش خود را 
لگام گسیختگی ها  این  پیامدهای  و شنیدن  دیدن 
این  که  می انگارد  بنادرست  باکو  است.  بسته 
این  از  بخشی  اینرو  از  است.  همیشگی  وضعیت 
تاریخی و  زیاده خواهی ها چنین غیر واقعی و غیر 
شاعرانه و رمانتیك شده اند. در نگاه دولتمردان ایران 
اما چنین نیست. آنها می انگارند که نباید موضوع را 
دچار  مسیر  این  در  نیز  آن ها  شاید  گرفت.  جدی 
لغزهای تاریخی شده  باشند. بویژه آنکه بخشی دیگر 
از این توهمات واقعی و تهدید آمیز هستند و باید 
تمام رخ به آنها درنگریست. دستکم رخدادهای اخیر 
را  پنهان  این حقیقت  قراباغ کوهستانی  منطقه ی 

یکبار دیگر هویدا ساخته است.
در شهر تازه آزادشده ی شوشی در منطقه ی قراباغ، 
رویاهای  تا  آمده اند  هم  گرد  پانترك  الحاق گرایان 
فانتزی خود را یکبار دیگر به رخ جهان بکشند. این 
گردهم آیی های دوره ای که بیش از این در شهر باکو 
تختگاه آران برگزار می شد، اکنون پس از چندسال 
جهان  آذری های  همه ی  تا  است  آن  بر  همچنان 
را زیر سقف یك ملت، دولت جانما کند. مخاطب 
راستین آن ها و  رویاپردازی هایشان اما یکی بیشتر 

نیست. ایران.
باید  ایران  آن ها  دیوانه آسای  و  بیمارگون  نگاه  در 
بزودی تجزیه گردد تا کنگره ی پسین بتواند در تبریز 
بیان  در  آن  برگزارکنندگان  و  کنگره  شود.  برگزار 
گفتارهای خود البته بسیار رك و دقیق و به همان 
اندازه راستگو هستند. آنها به چیزی کمتر از بدست 
آوردن همه ی استان های شمال باختری ایران تن در 
نمی دهند. شگفت آور آن است که برگزاری کنگره ای 
و  حقیقی  از سوی شخصیت های  نه  این شکل،  به 
یا سازمان های حقوقی بلکه از جانب دولت باکو به 
انجام می رسد. این دولت نه هیچ مالحظه ای پیرامون 
رابطه های سیاسی اش بابت برگزاری چنین کنگره ای 
با ایران دارد و نه از پیامدهای آن می ترسد. در این 
سی و اندی سال که از استقالل دولت باکو در قفقاز 
جنوبی می گذرد، او بخت خود را برای انجام اقداماتی 

از این دست بارها آزموده است. 
در نگاه زمامداران باکو دولت ایران چیزی نیست جز 
از جهان اندیشان جهان وطن  مجموعه ی شگفت آوری 

دیوانساالر  رانت خواران  نیز  و 
بی وطن. در نگاه آنها هر اندازه 
جریان  وابستگی های  که 
جهان وطن،  جهان اندیش 
عاطفی  باکو،  به  نسبت 
و  ام القرایی  و  انتزاعی  و 
وابستگی ها  باشد،  آن جهانی 
جریان  پیوستگی های  و 
رانت خوار مافیایی بی وطن نیز 
به همان اندازه، جدی و دقیق 
و حسابگر و این جهانی است. 
سوی  از  نگاه  این  چند  هر 
دولتمردان باکو شایان نقدهای 
جدی است، اما در هیچکدام 
از این انجامه های بی سرانجام 
جایی برای ایران و منافع ملی 
آن دیده نمی شود. همه ی این 
یك سویه ای  پل  به  پیوندها 
بدل شده  است که به بهانه ی 
به  انقالبی  ایدولوژی  صدور 

آنسو، مدت هاست که اندیشه های الحاق گرای پانترکی 
را به اینسو وارد می کند.

که  در سال گذشته  قراباغ  اخیر  آغاز جنگ  از  هنوز 
در خالل آن سربازان باکو با حمایت اسراییل و غرب 
و ترکیه و در سایه ی بده بستان های رازآمیز با روسیه 
از  بخش هایی  توانستند  ارمنستان  حتی  احیانا  و 
سرزمین های  قراباغ کوهستانی را بازپس بگیرند، چندان 
زمانی نگذشته است. پیش بینی رفتارهای بعدی دولت 
باکو پس از آن پیروزهای شك آلود چندان سخت نبود. از 
این موش، شیر می توانست بزاید و از آن کاه، کوه برآید. 
با اینحال هنوز جنگ آغاز نشده بود که رفتار شگفت آور 
سیاستمداران ایران برخالف توصیه های کاردانان، همه را 
در بهت فرو برد. تهران تمام قد پشت دولت باکو ایستاد و 

از موضع های او در برابر دولت ارمنستان برای آزادسازی 
قراباغ حمایت کرد. قراباغ ناگهان بخشی از خاك اسالم 
شده بود و دولت باکو بناگه در نوك تماس جهان اسالم 
با جهان های کفر جا گرفته بود. سیاستمداران یکی پس 
از دیگری  در این خصوص داد سخن دادند. نهادهای 
الحاق گرایان  مهره های  بروی  را  خود  چشم  ذیربط 
پانترك که تهران و دیگر شهرهای ایران را با برافراشتن 

پرچم باکو آوردگاه خود ساخته بودند، بستند. 
برخی سخنرانان شهرهای شمال باختری تریبون های 
خود را جوالنگاه خطبه های هیجان انگیز در حمایت از 
دولت باکو قرار دادند. خود در حمایت از دولت باکو قرار 
دادند. سفیر ایران در باکو آغاز به هم صدایی با دولت باکو 
کرد و تا آنجا پیش رفت که امر بر خود او و دیگران چنان 
مشتبه شد که او گویی نه نماینده ی منافع ایران در باکو 
که نماینده منافع دولت باکو در ایران است. سفیران 
پیشین و پیشین ترین، به میدان آمدند تا در حمایت 
از دولت باکو امضا گردآوری کنند.  رادیو تلویزیون های 
شمال  استان های  در  بومی 
ماهرانه  بگونه ای  باختری 
بکار گرفته شدند تا با پخش 
به  حماسی  موسیقی های 
کمك روحی و روانی سربازان 
نبرد  کشاکش  در  باکو 
بشتابند. همه ی این ها هرچند 
و  حیرت زده  چشمان  پیش 
وجدان  حدقه درآمده ی  از 
اما  می رسید،  انجام  به  ملی 
کاردانان خود می دانستند که 
در پس این پرده چه غوغایی 
است و در پشت این  آه و ناله 
این  چه سوداهایی و در زیر 
کاسه هایی. نیم  چه   کاسه 

هزارمین  برای  تهران  اکنون 
ولی  تلخ  پیامدهای  با  بار 
باکو  دولت  اقدامات  واقعی 
در حمایت لخت و عریان از 
جریان های جدایی خواه بویژه 
با برگزاری کنگره ی به اصطالح آذری های جهان آنهم 
به این شکل تند و بی پروا در شهر شوشی، که خود 
روزگاری نه چندان دور بخشی از جهان ایرانی بوده 
و هنوز نیز نشانه های فراوانی از ایرانی گری بر پیشانی 
دارد، روبرو شده است. باکو در این راه به بیراهه رفته 
است. اما تردیدی نیست که در این رویارویی تهران نیز 
هیچ ابتکاری ندارد. سردرگم است. دریغ از کوچکترین 
واکنش. وزارت خارجه به محاق رفته است. نهادهای 
عالی مسئول تا اطالع ثانوی بی واکنش اند. نهادهای 
دیگر همچنان بدنبال آفتابه دزدهای پانترك هستند 
و ناخواسته از طرفداران گمنام آنها از بقال و قصاب 
و دیگران چهره سازی می کنند. بقیه به جنگ سایه ها 
رفته اند. برخی افراد که پیش از این در پدافند از باکو 

خاموشی  نقاب  در  چهره  می کردند،  چاك  گریبان 
کشیده اند. جامعه ی مدنی حواسش به دوردست ها پرت 
شده است. سفیر ایران که باید در چنین هنگامه ای در 
نوك تماس با همه ی رخدادهای در پیوند با آغاز و انجام 
است.  پنهان شده  باشد، در هفت پرده ی حیا  کنگره 
سفیران پیشین امضاهایشان را از یاد برده اند.  هیچکس 
مسئولیت خطاهایش را نه تنها در کوتاهی در برابر دولت 
متجاسر باکو بلکه در همراهی با او گردن نمی گیرد. 
پیوند با اسراییل و مهره های داعش و ناامن سازی مرزها 
از راه ایجاد پایگاه و زمینه سازی برای آورده شدن گله ای 
هردوی این ها، تالش برای ترور دانشمندان هسته ای، 
حمایت گسترده از خیل جاسوسان و بکارگیری آنها 
برای انتقال اطالعات به دولت های متخاصم و سرانجام 
هیچکدام  ایران،  سرزمینی  فروپاشی  برای  تالش 
مسأله هایی نیستند که بتوانند رگ غیرت سیاستمداران 

را در تهران بجنبانند.
باکو  و  تهران  میان  دوسویه  پیوندهای  در  که  آنچه 

ایران  جامعه ی  برای 
برای  و  درك ناشدنی 
گمراه کننده  باکو  دولت 
است و برگزاری دوره ای 
در  کذایی  کنگره ی 
دارد،  جای  آن ها  کانون 
عشقی  از  چشم اندازی 
نمایش  به  را  یك سویه 
می گذارد که فرجام آن از 
هم اکنون روشن است. در 
این عشق بازی بی فرجام و 
شاید بدفرجام دولت باکو 
به اشتباه خود را همچنان 
تکیه ی  می داند.  پیروز 
نرم افزاری  امکانات  بر 
جریان  اندیشه های 
این  پانترکی  الحاق گرای 
او  در  را  نادرست  گمان 
آفریده است. در این لغز 
بزرگ اما او تنها نیست. 

بسیاری از دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای سال های 
سال است که به یاری رمانتیسیم پانترك می کوشند 
تا از همان سوراخی به درون درآیند که ما خود آن را 
ساخته ایم. آن ها مسأله ها و منفعت های خود را دارند. از 
این رو در داده شدن نشانی های نادرست به دولت باکو، 
پیش از همه تهران گناهکار است. با اینحال خطای 
راهبردی تر و بزرگتر دولتمردان باکو و گمان نادرست تر 
جریان الحاق گرای پانترکی جای دیگری است. آن ها 
بیهوده می انگارند که حجم و فراوانی بی ایرانی گری ها 
در ایران بگونه ای است که می توان چنین دیوانه وار و 
بیمارگونه برای دخالت در آن وسوسه شد. غافل از آنکه 
تاریخ دور و دراز و همروزگار ایران در کشاکش بلوای 
فرقه دمکرات آذربایجان به رهبری پیشه وری و دوران 

جنگ تحمیلی خالف این را ثابت کرده است. آن ها 
احیانا بدرستی نمی دانند که ایران بیدی نیست که از 
این بادها بلرزد. حتی نمی دانند که برگزاری کنگره های 
کذایی از این دست، می تواند فرجام وارونه بدهد و عزم 
برای  آذربایجان  مردم  آنها  پیشانی  در  و  ایران  ملت 
تسویه حساب با جنبش الحاق گرای پانترکی و دولت 
باکو را یکجا و بیش از پیش جزم کند. این را می گویم 
چون یك آذربایجانی هستم و از حساسیت تك تك 
ایران  سرزمینی  یکپارچگی  به  نسبت  آذربایجانی ها 
نشان  دست  این  از  رخدادهایی  آنکه  طرفه  باخبرم. 
می دهد که دولت باکو چگونه پس از جنگ قراباغ به 
خود گمان قدرت برده و تا چه اندازه دچار توهم شده 
است. این توهمات همگی غیر تاریخی و غیر واقعی و 
البته ساختگی هستند و راه به هیچ دهی نخواهند برد. 
تاریخ همروزگار ایران و آذربایجان نیز  گواهی بر آن 
تواند بود. با اینحال یکی از پایه های این گمان نادرست 
با  تهران  ولنگارانه ی  و  سطحی نگر  برخورد  همانا 
هماوردطلبی های گستاخانه ی 
آن هاست. بسا که دولتمردان 
ایران حریف را بسیار ناچیز و 
ناتوان می انگارند. هرچند این 
موضوع نیز تا اندازه ای درست 
و بهنگام است، اما دور نیست 
زیاده خواهی های  دود  که 
دولت باکو به چشم همه برود. 
برخورد غیرمسئوالنه در برابر 
چنین زیاده خواهی هایی نه به 
سود جهان ایرانی  و نه منطقه 
است.  باکو  دولت  حتی  نه  و 
این  از  کنگره هایی  برگزاری 
دست نشان می دهد که تمدن 
ایرانی همچنان کار نمی کند 
حریفان  به  را  منطقه  و 
تاریخی خود واگذاشته است. 
در  بنیادین  بدینسان مشکل 
پیوندهای دوسویه میان ایران 
و جمهوری آران را نه در باکو 

و نه در هیچ کجای دیگر بلکه باید در تهران جست. 
بجای  تهران  که  باشد  فرارسیده  آن  هنگام  شاید 
ستیزی های  ایران  برای  بی پایان  فرصت های  دادن 
الحاق گرای  جریان های  و  باکو  دولت  لگام گسیخته ی 
پانترکی در هر شکل و هر گونه ی آن، مسئولیت های 
ملی و تاریخی خود را نه تنها در قبال آن دولت بلکه در 
برابر همه ی جریان های پانترك و همه ی جهان ایرانی 
گردن بگیرد. برخورد تمدنی ایران با جریان الحاق گرای 
پانترکی نه تنها به سود منطقه که به سود باکو نیز خواهد 
بود و واقعیت های ایران یکبار دیگر خود را ژرفاژرف بر 
زمین و زمان تحمیل خواهد کرد. در آن صورت شاید 
نشانی درست به زمامداران باکو داده شود و آن ها دریابند 

که این نیل نشیمن نهنگ است.

ناصر همرنگ

اندرز به زمامداران باکو به بهانه برگزاری کنگره  به اصطالح آذری های جهان؛

این نیـل نشیمـن نهنـگ است

جوالن باکو با میراث ایرانی

از پیش در  باره آذربایجان و بطورکلی ترکبازی ها بیش  تبلیغات در 
سراسر دنیا پرکنده و با بودجه سرسام آوری برگذار میشود. در بیشتر 
موارد سبب تمسخر اندیشمندان آن دیار نیز میشود ولی با همه اینها 
در  همایشی  برگذاری  نمونه  دارد.  ادامه  کار  این  شرمی  هیچ  بدون 
باره خمسه نظامی در ازبکستان بود و جالب اینکه در این همایش به 
چندین زبان جز زبان فارسی و یا تاجیکی سخنران مي توانست مطلب 
خود را ادا کند. جالب اینجاست که از این مینیاتورهای خمسه که همه 
با خطاطی فارسی آرایش شده اند هیچکس سر در نمی آورد. نمونه 
دیگر سرگذشتی است که اینجانب به بهانه مهستی خجندی در شماره 
۴8 یادیار مهربان، مجله بخارا - نوشته بودم که کوتاه آنرا اینجا می 
آورم.  در تابستان امسال )به گمانم 201۶ بود( و مانند سال های دیگر، 
کسانی که در پاریس زندگی می کنند همیشه شاهد برگزاری برنامه های 
باشکوهی هستند که توسط سفارت کشور آذربایجان انجام می شود. 
این برنامه که زیر نام بنیاد »علی اف« گوشه و کنار میدان های عمومی 
پاریس را اجاره می کند، همیشه همراه با شعارها و پوستر های زیبائی 
همراه است که ناآشنایان را به سردرگمی می برد. اینجانب گاهگاهی به 
این نمایشگاه ها رفته و میزان هارت و پورت آنها را بررسی می کنم. در 
نمایشگاه آخر که در میدانی در بین کمدی فرانسه و موزه لور گذاشته 
شده بود با دوستی ایرانی که او را به موزه لور برده بودم ناخواسته سر 
برای نشان دادن  آوردیم. در غرفه های گوناگون  نمایشگاه در  این  از 
رسم و رسوم مردم قفقاز بگونه زیبائی تزیین شده بودند. از مسئولین 
کمتر کسی به فرانسوی سخن می گفت، انگلیسی نیز برایشان دشوار 
بود، با دوستم به فارسی صحبت می کردیم، که کسی که فرانسوی بود 
و فهمید که ما ایرانی هستیم پرسید که آیا غرفه کتاب ها را دیده اید. 
گفتم آری، در دم در نمایشگاه بود و نخست از آنجا دیدن کردیم، ادامه 
داد کتاب ها را نگاه کردید، گفتم خیر ولی برخواهیم گشت. گفت حتما 
نگاه کنید چون این ها به اشتباهی ایران را به نام آذربایجان معرفی 
می کنند. دوستم که فرانسوی نمی فهمید از من جویا شد. آن شخص 
که خانمی میانسال بود با دوستم به فارسی صحبت کرد. هر دو تعجب 
کردیم، پرسیدم شما خانم فارسی را خوب صحبت می کنید، از کجا 
آموخته اید، گفت از سوربن. پس از آن چند دقیقه ای با او فارسی 
صحبت کرده ) البته دوستم( و از ما جدا شد. گفت که دکتر پزشك 
با »پزشکان بدون مرز فرانسه« کار می کرده است. ما  است و زمانی 
به سوی غرفه کتابفروشی نمایشگاه رفتیم. کتاب های نظامی گنجوی 
و مهستی خجندی »گنجوی« و چندین کتاب بسیار زیبا که شامل 
مینیاتور ها بود و همچنین دیدنی های آذربایجان و کاتالوگ نقاشی ها، 
تندیس ها و کار هنرمندان و تمام موزه های آذربایجان با بهترین چاپ با 
قیمت خوبی در دسترس خریداران بود. ترانه هایی با شعر های مهستی 
از خوانندگان آذربایجانی به فروش می رسید. همه کتاب ها را که وزنشان 
به بیش از 1۵ تا 20 کیلو می رسید خریداری کردیم و با خود به خانه 
آوردم.... در فرصتی به بررسی کتاب ها پرداختم. کتاب های مینیاتور 
شامل همه نقاشی های سبك تبریز در طول چند سده گذشته بود. هر 
هنرمند شمال غربی ایرانی را آذربایجانی نه آذربایجان ایران بلکه آنچه 
ما به نام »اران« می شناسیم، یعنی به آذربایجان شمال رود خانه ارس 
نسبت داده بودند. کتابچه هایی نیز در مورد مهستی چاپ کرده بودند 
و شرح حال این بانوی شاعر را آورده بودند. اورا به اشتباه زاده گنجه 
دانسته بودند. بدین سبب به کتاب های تاریخ و ادبیات کالسیك مانند 
فرهنگ دهخدا و تاریخ ادبیات ذبیح اهلل صفا مراجعه کردم تا در باره 
مهستی بیشتر بدانم، متاسفانه این ادیب ها نامی از این بانوی سرکش 
و شهر آشوب را در کتاب هایشان نیاورده بودند. به کتاب های با خط 
سریلیك تاجیکی مراجعه نمودم. آن ها نیز معلومات کمی از مهستی 
داده بودند. باالخره ناچاربودم که خود جویای زندگی مهستی گردم و 

رد پائی در باره اینکه او زاده خجند است پیدا کنم. 

مسعود میرشاهی
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هس
ــران.  ــی ته ــای یونان ــتم از کلیس ــداری داش ــش دی ــدی پی چن
ــد  ــه ای ش ــه بهان ــد ک ــرم آم ــه نظ ــه ای ب ــدار نکت ــن دی در ای
بــرای نوشــتن ایــن یادداشــت. خــادم کلیســای یونانــی، نامــش 
»تمیســتوکلیس« بــود و گالیــه داشــت کــه در ایــران نــام او را 
درســت تلفــظ نمیکننــد و بــه ناچــار نــام دیگــری بــرای خــود 
انتخــاب کــرده اســت. امــا بــرای مــن دانشــجوی تاریــخ، ایــن 
نــام بســیار جالــب توجــه بــود. نــه تنهــا بــد تلفــظ نمیکــردم، 
ــف  ــال واق ــز کام ــه شــخصیت تاریخــی تمیســتوکل نی ــه ب بلک
مهمتریــن شــخصیت های  از  یکــی  تمیســتوکلیس  بــودم. 
یونانــی همزمــان بــا دوره هخامنشــی و در واقــع فرمانــده جنگ 
ســاالمین بــود. در زمــان اردشــیر یکــم بــه ایــران آمــد بــا ایــن 
خیــال کــه اردشــیر را در امــور یونــان تحریــك کنــد. اردشــیر 
ــه تمیســتوکل  ــر را ب ــد شــهر آســیای صغی هــم حکومــت چن
ســپرده بــود و او تــا آخــر عمــر تحــت تابعیــت ایــران بــود)1(. 
ــاب  ــدش انتخ ــرای فرزن ــام را ب ــن ن ــه ای ــی ک ــرم کس ــه نظ ب
ــان آگاهــی  ــران و یون ــخ باســتانی مشــترك ای ــه تاری ــرده، ب ک
داشــته و بنابرایــن نامــی گزیــده اســت کــه میــان تاریــخ ایــران 

و یونــان پیونــد داشــته باشــد.
ــا  ــتم ب ــی داش ــش گفتگوی ــا پی ــره، مدت ه ــن خاط ــدا از ای ج
ــاره عقایــد و دیدگاه هــای آن روشــنفکر  یکــی از دوســتان، درب
تــازه درگذشــته کــه قلــم تنــد و تیــزی داشــت و بــه ظاهــر بــه 
پــان ترکیســم هــم متمایــل بــود. ســخن طوالنــی و از هــر دری 
مســاله ای گفتــه شــد. آن دوســت بزرگــوار نکتــه ای را یــادآوری 
ــی  ــی عمیق ــی معن ــود ول ــت ب ــی اهمی ــر ب ــه ظاه ــه ب ــرد ک ک
داشــت: جالــب توجــه اســت کــه آن روشــنفکر نــام فرزنــدش 
را اکتــای گذاشــت کــه ایــن اســم گــذاری، ریشــه و جایگاهــی 
ــدارد و اصــوال ایــن اســم بیــن ایرانیــان  در میــان مــردم مــا ن
ــای  ــردم بپرســید اوکت ــه م ــر هــم از عام مرســوم نیســت و اگ
کــه بــود؟ صــدی نــود از پاســخ در می ماننــد!. می دانیــم 
ــول و جانشــین او  ــز خــان مغ ــای پســر ســوم چنگی ــه اوکت ک
بــود)2(. یحتمــل کســی کــه چنیــن نامــی بــرای فرزنــد ارشــد 
ــزه خاصــی داشــته اســت و  خــودش گذاشــته، مطالعــه و انگی
ایــن اســم گــذاری اگــر از یــك اهــل قلــم باشــد، حتمــا بــی 

ســبب نبــوده اســت.
ــه اهمیــت نام هــا و  ایــن دیدارهــا و گفتگوهــا، فکــر بنــده را ب

ــر کــرد. ــخ حســاس ت ــام گزینی هــا در تاری ن
ــورد  ــران م ــخ ای ــه در تاری ــا همیش ــام گزینی ه ــا ن ــا و ی نام ه
توجــه بــوده انــد. اســم افــراد نشــان دهنــده فرهنــگ و هویــت 
مســلط بــر یــك خانــواده یــا جامعــه اســت و بــه بیانــی دیگــر 
ــاب  ــك انتخ ــط ی ــر فق ــالف ظاه ــر خ ــی ب ــام گزین ــام و ن »ن
نیســت. بلکــه مجموعــه وســیعی از معانــی در آن نهفتــه اســت 
ــد«)3(.  ــه باش ــت جامع ــده وضعی ــاب دهن ــد بازت ــه می توان ک
نام هــا می تواننــد جایــگاه اجتماعــی، آرمــان هــا، ســطح 
مطالعــه و اولویت هــای افــراد را بــه مــا نشــان دهــد. از ایــن رو 
یــك تاریخنــگار هیــچ گاه نمیتوانــد نســبت بــه نــام افــراد یــا 

ــاوت باشــد. ــی تف ــخ ب ــا در طــول تاری ــام گزینی ه ن
مثــال ســاده اش مغول هــا بودنــد. مگــر یــك تاریخنــگار 
ــام  ــا ن می توانــد بــه اســامی مغول هــا بــی تفــاوت باشــد کــه ب

هایــی چــون تموچیــن، اوگتــای، گیــوك، منگوقــاآن و... بــر مــا 
مســلط شــدند و بــا نــام هایــی چــون هوالگــو و اباقــا در صــدر 
ــام انوشــیروان را  ــد و نهایتــا ن ــران حکــم راندن ــر ای ــان ب ایلخان
برگزیدنــد کــه ایــن انوشــیروان آخریــن ایلخــان مغــول باشــد 
ــز  ــز ســکه ضــرب کــرد و از قضــا لقــب عــادل نی کــه در تبری
ــام  ــن ن ــگار از ای ــك تاریخن ــت ی ــن دریاف داشــت!)۴(. مهمتری
گزینــی، پذیــرش فرهنــگ ایرانــی از ســوی کســانی اســت کــه 

ــد. ــه خــاك ســرزمین ایــران بودن روزگاری مهاجــم ب
و  اولویت هــا  بهتــر  درك  بــرای  فرزنــدان  نــام  انتخــاب 
ــوال  ــتند. معم ــم هس ــی مه ــخصیت های تاریخ ــای ش آرمان ه
اشــخاص بــرای اســم گــذاری فرزندانشــان، کــه نزدیکتریــن و 
محبــوب تریــن فــرد بــه زندگــی آدمیــان انــد، ســعی می کننــد 
ــا  ــند و ب ــش باش ــان و دل پذیرای ــا ج ــه ب ــد ک ــی برگزینن نام
بــردن نــام آن جگرگوشــه، بــه خــود و فرزنــد خویــش ببالنــد. 
اگــر بخواهیــم مثالــی نزدیــك بــه روزگار خودمــان بزنیــم بایــد 
بــه ســیدجعفر پیشــه وری اشــاره کنیــم کــه نــام فرزنــدش را 
ــا چــرا ســیدجعفر پیشــه وری کــه  ــوش گذاشــت. حقیقت داری
ــه واســطه فرقــه دموکــرات و حــرکات  در تاریــخ معاصــر مــا ب
ــدش  ــا فرزن ــام تنه ــدارد، ن ــام خوشــی ن ــه اش ن ــه طلبان تجزی
ــن  ــاب ای ــه انتخ ــی ک ــم در زمان ــت؟ آن ه ــوش گذاش را داری
اســامی چنــدان مرســوم نبــود. داریــوش، پادشــاهی کــه بــرای 
ایرانیــان مایــه افتخــار اســت و نــام او یــادآور شــکوه و بزرگــی 
تمــدن باســتانی ایــران. ایــن نمونــه، نگارنــده را یــاد مقالــه ای 
ــران« از  ــه وری دیگ ــا پیش ــا ت ــه وری م ــوان »از پیش ــا عن ب
ــه  ــه ب ــه در آن مقال ــدازد ک ــاه می ان ــرو پن ــین خس محمدحس
ــش از  ــالها پی ــه وری، س ــور پیش ــد چط ــان می ده ــی نش خوب
تشــکیل فرقــه دموکــرات، نگــران اســتقالل و تمامیــت ارضــی 
ــران و  ــی ای ــی مل ــت و یگانگ ــدت و مرکزی ــود، از وح ــران ب ای
ــی  ــوم گرای ــا ق ــرد، ب ــداری می ک ــی طرف ــتقل مل ــت مس دول
ــا  ــالهای 1320 ت ــه وری س ــور کل پیش ــه ط ــود و ب ــف ب مخال
1323 هیــچ شــباهتی بــه پیشــه وری بعــد از اعــالم موجودیــت 
حکومــت بــه اصطــالح ملــی آذربایجــان در 21 آذر 132۴ 
ــا، انتخــاب  ــدگاه ه ــن ســابقه و دی ــه ای ــا مطالع نداشــت)۵(. ب
نــام داریــوش بــرای تنهــا فرزنــدش، نــه تنهــا بــرای مــا قابــل 

ــد. ــز می نمای ــی نی ــود، طبیع ــم می ش هض
ــه درازا  ــخن ب ــم، س ــال بزنی ــم مث ــر بخواهی ــال اگ ــر ح ــه ه ب
خواهــد کشــید و نمونه هــای زیــادی را میتــوان یــادآوری 
کــرد. خالصــه ســخن آنکــه هیــچ تاریــخ پــژوه و تاریخنــگاری 
ــام گزینی هــا  ــن ن ــاوت باشــد و ای ــی تف ــا ب ــه نام ه ــد ب نمیتوان

ــد. ــك انتخــاب ســاده بدان ــا ی را صرف
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ــران: اســاطیر. 1378. ص  ــم. ته ــران قدی ــا، حســن. ای ۱. پیرنی

.103
ــالم.  ــس از اس ــران پ ــخ ای ــاس. تاری ــتیانی، عب ــال آش 2. اقب

تهــران: نامــك، 138۶. ص ۴00.
ــل  ــی عوام ــر: "بررس ــی اکب ــی، عل ــس. قربان ــش، یون 3. دان
ــط  ــودکان توس ــی ک ــام گزین ــر ن ــر ب ــی موث ــی فرهنگ اجتماع
توســعه  و  مشــارکت  فصلنامــه  دو  ایرانــی".  خانواده هــای 

اجتماعــی. ش ۵. پاییــز و زمســتان 9۶. ص 88.
۴. اقبال آشتیانی، عباس. همان. ص ۴72.

5. رك بــه مقالــه خســرو پنــاه، محمدحســین: "از پیشــه وری 
ــا پیشــه وری دیگــران". مجلــه گفتگــو. اردیبهشــت 8۶.  مــا ت

ش ۴8.

سخن نزد فرهنگیان سخته گوی

مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران برای پذیرش کتاب در حوزه حفظ میراث فرهنگی کشور و 
حفظ زبان ها و گویش های بومی اقوام ایرانی، فراخوان داد.

و  برای حفظ  تهران  دانشگاه  انتشارات  مؤسسه  تهران،  دانشگاه  روابط عمومی  گزارش  به 
پاسداشت میراث غنی فرهنگی »زبان ها و گویش های بومی و نیز آداب و رسوم و سنن محلی« 

از تمامی اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و نیز از پژوهشگران این حوزه دعوت کرده 
است آثاری که در زمینه زبان ها و گویش های محلی ایرانی و آداب و رسوم و سنن دیرین فرهنگی بومی به 
 رشته تحریر درآورده اند را به این مؤسسه بسپارند تا در فرایند چاپ و انتشار در سلسله آثار دانشگاه تهران 

قرار گیرند.
نشانی به  پذیرش  الکترونیکی  سامانه  طریق  از  را  خود  آثار  می توانند  مؤلفان  و   نویسندگان 

 https://press.ut.ac.ir/contacts?_action=profile به مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران ارسال کنند.

دانشگاه تهران 
در اهمیت تاریخی نام ها و نام گزینی هاو انتشار درباره اقوام ایرانی

د  وهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 48  8 صفحه

مجید بجنوردی
روزنامه نگار

بارها،  و  آرامی  به  زمان،  درگذر  جغرافیایی،  نام های  شدن  دیگر 
روی داده است و برای نمونه، بیهق به سبزوار، خبوشان به قوچان، 
تبریز  سرخاب  کوه  اوزن،  قزل  به  )مردوس(  آماردوس  رودخانه 
اردبیل  روداندراب  چای،  آجی  به  تبریز  رودشوراب  عینالی،  به 
نخستین،  پهلوی  دورهء  در  اما،  اند.  دیگرشده   .... بالیقلوچای،  به 
نام های  از  بسیاری  دوره، شمار کمابیش  آن  فرهنگی  گردانندگان 
به  تون  کاشمر،  به  ترشیز  نمونه  برای  دیگرکردند؛  را  جغرافیایی 
به  قمشه  بندرپهلوی،  به  بندرانزلی  رضائیه،  به  ارومیه  فردوس، 
شهرضا، دهخوارقان به آذرشهر، گه Geh )به معنی گرم ( به نیك 

شهر، دزدآب به زاهدان، ... دیگرشدند.
و  یافت  ادامه  جغرافیایی،  نام های  کردن  دیگر  انقالب،  از  پپس 
برای نمونه، بندرشاهی به بندرترکمن، علمدارگرگر به هادی شهر، 
سنگسر به مهدی شهر، سدهی سپاهان به خمینی شهر، کهك به 
نوفل لوشاتو، رغاسان گناباد به رجایی شهر، بخشی از تبرستان کهن 
از گذشت  البته، پس  به استان گلستان، کرمانشاه به باختران-که 
چند ده سال، این یکی به جای نخستین بازگشت-، سنجبد خلخال 
از نام های کوی ها وخیابان ها  به کوثر، نیز شمار بسیار گسترده ای 

درشهرهای گوناگون به نام های تازه دیگر شدند.
در این گفتار، با شکافتن یکی از نام های جغرافیایی به دورافکنده 
نام های  که  دهیم  نشان  می خواهیم  شده،  فراموش  وکمابیش 
نابود  و  هستند  جای ها  ارزشمند  بسیار  شناسنامه های  باستانی، 
فرهنگ  به  جانکاهی  آسیب  آنها،  آگاهانهء  بردن  میان  از  و  کردن 

کشور می زند.
دیگرشد.  شهر«  »مشکین  به  پهلوی،  دوره  در  »خیاو«  شهر  نام 
گرجستان  در  »تامارا«  شهبانو  فرمانروایی  دوره  در  است  گفتنی 
سرزمین های  به  گرجیان  مغوالن(  یورش  از  پیش  زمانی،  )اندك 
روزگاری  و  کرده  آذربایجان دست اندازی  میان،  آن  از  و  پیرامونی 
سرداران  از  یکی  بودند.  کرده  فرمانروایی  آنها  بر  کوتاه،  کمابیش 
گرجی به نام »بیشکین«، درجایی میانهء شهرهای اهر و مشکین 
پیرامونی  سرزمین های  بر  و  بود  زده  پایگاهی  کنونی،  شهر 
خاندان  در  فرمانروایی  مرگ  بیشکین،  از  فرمانروایی می کرد. پس 
اندی  و  هفتاد  این خاندان،  و  ماند  برجای  بیشکینیان،  نام  به  وی 
شدن  سپری  از  پس  می کردند.  فرمانروایی  سرزمین  آن  بر  سال 
روزگار بیشکینیان، نام بیشکین، بر آن سرزمین ماندگارشد. از آنجا 
واکهء  به  واژه ها  برخی  آذربایجانی، در  واکهء »ب«، در گویش  که 
»م« دیگر می شود و برای نمونه، »بیشه« را در آذربایجان »میشه« 
می گویند، نام »بیشکین« هم، درگویش آذربایجانی به »مشکین« 
با  نام »خیاو« هم،  به جای  نام مشکین شهر  برگزیدن  دیگر شد. 
نگرش به نزدیکی مشکین یادشده به خیاو انجام شد. یعنی، نام یکی 
ازدشمنان آذربایجان، بر این شهر نهاده شد! همچنان که شماری 

از ایرانیان، نام های چنگیز و تیمور و اسکندر را برای فرزندان برمی 
گزینند!

اما، نام " خیاو " چه ریشه و معنایی دارد؟
معنی  به   »khuay »خوو'ی   تلفظ  با  »خوی«  پهلوی،  زبان  در 
چشمه و آب می باشد؛ عرق تن را هم خوی می گفتند؛ برای نمونه، 

در این سروده، خوی به معنی عرق تن است: 
چو شیران به کشتی بر آویختند؛

ز تنها، خوی و خون همی ریختند
تن از خوی پر آب و دهان پرزخاك؛

زبان گشته از تشنگی چاك چاك
)شاهنامه-رزم رستم و سهراب( 
خوی به گونهء کوتاه شدهء »خی« به معنی آب، در شماری از واژه ها 
برجای مانده است؛ برای نمونه، در خیو khiu)=خدو=آب دهان(، 
خیس )آنچه که ترشده باشد(، خیار )میوهء آبدار(،خیرو ) گونه ای 
همیشه  بو،گل  گل شب  می باشد؛  سفید  و  که سرخ  ازگل ختمی 
بهار----<فرهنگ معین -پیداست از آنجا که این گل، در زمینهای 
 ،kheed آبناك می روید، چنین نامی گرفته است.(، خوید ) با تلفظ
غله سبز که هنوز نرسیده؛ قصیل(، خیابان)راه گشاده و همواری که 
برای آمد و شد در باغ سازند و کناره های آن را گل کاری کنند؛ 
نیز، راه گشاد و هموار در شهر ----<فرهنگ معین- پیداست که 
اگرکناره های راه را گل کاری کنند، ناگزیر جوی آب درکناره های 
بر آمده است.(،ونیز واژه های  از همین جا  باشد و واژه خیابان  راه 

دیگراز این دست!
و  می شوند  دیده  نیز  چندی  جغرافیایی  نام های  در  خوی،  و  خی 
نام های خیبر دزفول ) خیبر =کنارچشمه(، خینه یاسوج، بیدخیری 
ده  جایگاه(،  ری=پسوند  خی=چشمه،  درخت،  نام  )بید=  سیرجان 
که  کهن  خوارزم  شهرهای  خیوه)از  شاهرود،  خیج  شاهرود،  خیر 
اکنون درکشور ازبکستان جای دارد. ( خوی آذربایجان غربی، خوی 

نراو کلیبر از این دست نامها هستند.
khiyo  خوانده می شود.-  بومی خیو   نام خیاو - که در گویش 
و   " = چشمه  " خی  بخش  دو  از  که  نام هاست  این دست  از  نیز 
" او av"یا " و  o  =آب " و روی هم، به معنی " چشمهء آب " 
است. )در شماری ازگویشهای ایرانی،آب را"و  o " می گویند.( برای 
خوانندگان شایستهء نگرش خواهد بود اگر بدانند که چون " خیاو " 
گرامی در کوهپایه های سبالن جای دارد، پر از چشمه های جوشان 

سرد وگرم است که همچنان روان هستند.
هشدار به فرهنگستان زبان پارسی و گردانندگان نهادهای فرهنگی 

کشور: 
نامهای کهن جغرافیایی، شناسنامه های بسیار با ارزش و سندهای 
زودگذر  هوسبازیهای  پی  در  است  ودریغ  هستند  جایها  هویت 
و  سندها  این  ندارند.-  آگاهی  ارزشهایی  چنین  از  که  کسانی- 
افکنده  به دور  و  نهاده  ارزشمند، کنار  بسیار  بسیار  شناسنامه های 

شوند.
با درود به باشندگان خیاو گرامی و با درود به روان نیاکان خردمند 

که چنین نام برازنده و شایسته ای را بر این شهر نهاده اند.

شناسنامه های جغرافیایی ایران
 را دور نیندازیم!

سجاد آیدنلو، شاهنامه پژوه، در کتاب »آذربایجان و شاهنامه: تحقیقی 
پایگاه  و  شاهنامه  در  ترکی  زبان  و  ترکان  آذربایجان،  جایگاه  درباره 
هزارساله شاهنامه در آذربایجان« که در انتشارات دکتر محمود افشار 
منتشر شده، درباره موضوع زن ستیز بودن یا نبودن فردوسی می نویسد: 
»در شاهنامه بانوانی مانند شهرناز و ارنواز، فرانك، سیندخت، رودابه، 
منیژه،  جریره،  فریگیس،  سیاوش،  مادر  گردآفرید،  تهمینه،  سودابه، 
کتایون، همای، گردیه و شیرین در داستان ها حضور دارند و نقش های 
مادر فداکار و مهربان، مادر و همسری خردمند و باجسارت، دلداده، 
مهرورز و وفادار، پهلوان و پادشاه را به خوبی ایفا می کنند و حتی بعضی 
بخش های مهم و دل انگیز روایی نیز نتیجه کردارهای این زنان است. بر 
این اساس نظریاتی از قبیل اینکه زنان در شاهنامه مقام مهمی ندارند 
یا در پایین ترین مرتبه ممکن تصویر شده اند اصاًل پذیرفتنی نیست و 
مغایر با فداکاری و وفاداری و عشق ورزی و دالوری و چاره اندیشی و 

جان بازی زنان در حماسه ملّی ایران است.
بیت هایی که در نقد و نکوهش بانوان در شاهنامه آمده است یا به نام 
فردوسی نقل و نقد می شود، چند دسته است. بعضی از آن ها از زبان 
شخصّیت های داستانی و به مناسبت موقعّیت و شرایط پیش آمده در روایت 

بر زبان آن ها جاری شده... در رمان ها، فیلم ها و نمایش نامه های امروزین نیز 
گاهی بنابر روند موضوع و اختالفاتی که میان مردان و زنان روی می دهد 
آنها با لحن پرخاشگر و نکوهنده و انتقادی علیه همدیگر )جنس زن و مرد( 
سخن می گویند و روشن است که خواننده و بیننده این ستیهندگی و نفرین 
را نتیجۀ اقتضای حال می داند و نه دیدگاه نویسنده داستان و نمایش نامه یا 

کارگردان و بازیگر زن و مرد.
شماری دیگر از این ابیات سروده فردوسی نیست و کاتبان و خوانندگان 
شاهنامه برای اینکه عقیده زن ستیزانه خویش را بهتر ترویج کنند آنها را در 

بعضی نسخ شاهنامه الحاق کرده اند...
تا جایی که نگارنده جستجو کرده ظاهراً فقط یك بار فردوسی خود به انتقاد 
از بانوان پرداخته که آن هم در داستان سیاوش و به تأًثیر از فضا/ موضوع 
روایت است که سیاوش می خواهد برای اثبات پاکدامنی خویش و برائت از 

تهمت های سودابه هوس باز از توده آتش بگذرد...
با صرف نظر از این بیت دیدگاه رسمی فردوسی درباره زنان در بیت زیبای 

زیر است که هر دو جنس مذکر و مؤنث را برابر و گرامی می داند:
چو فرزند را باشد آیین و فر

گرامی به دل بر چه ماده چه نر

آیا فردوسی زن ستیز است؟
سخن پیش فرهنگیان سخته گوی

دکتر داریوش افروز اردبیلی 

Culture
فرهنگ



آسو محمدی: اطلس زبان های در معرض خطر یونسکو 
با انتشار لیستی از زبان های غیرامن؛ ایران تاکید کرد 
که »همه زبان ها به یك اندازه حق زندگی دارند.« از 
های جهان  زبان  اطلس  اعالم  نیز، طبق  دیگر  سوی 
زبان   ۶000 از  بیش  به   جهان  سرتاسر  در  مردم 
قرن  انتهای  تا  آنها  بیشتر  نیم  که  می کنند  صحبت 

منقرض خواهند شد.
»زبان درخطر« به زبانی گفته می شود که در »معرض 
نابودی« باشد. براساس اطالعاتی به دست آمده، تعداد 
زبان های زنده در جغرافیای ایران 7۶ زبان است. در 
بین این 7۶ زبان چیزی حدود نیمی از این زبان ها با 

درجه های مختلف در خطر هستند.
اخیرا اطلس زبان های در معرض خطر یونسکو گزارش 
داده است که »2۴ زبان در ایران« در شرایط بحرانی 
یا در معرض انقراض قرار دارند. این در حالی است که 
حدود سه سال گذشته، 20 زبان در ایران در معرض 

نابودی و انقراض کامل بودند.
گروه،   ۶ به  نابودی  خطر  در  های  گویش  و  ها  زبان 
زبان  امن، 2-  زبان های  بندی می شوند؛ 1-  دسته 
های  زبان   -3 تهدید،  معرض  در  ولی  باثبات  های 
آسیب پذیر، ۴- زبان های در معرض خطر، ۵- زبان 
های شدیدا در معرض خطر، ۶- زبان های کامال در 

معرض خطر و 7- زبان های منقرض شده.
در این میان 2۴ زبان یا گویش در ایران »جز آمار باال« 
و  »کردی«  و  آذربایجانی«  »ترکی  زبان  که  هستند 
»لری« نیز جزو همین دسته است.  3 زبان در وضعیت 
نفر،  میلیون  یك  با  »تالشی«  دارند:  قرار  آسیب پذیر 
»ترکی خلجی« با ۴21 هزار نفر، »ترکی خراسانی« با 
200 هزار نفر. 1۴ زبان دیگر در نقاط مختلف ایران از 
جمله تاتی، آرامی، هورامی، جیدی، وفسی؛ آشتیانی، 
بشاگردی،  سوی،  دری،  گزی؛  خوانساری،  سمنانی، 
و  هستند  خطر  معرض  در  نیز  سیوندی  و  الرستانی 
این زبان ها را در خانه به عنوان زبان مادری  کودکان 

یاد نمی گیرند.
دو زبان هم در مرکز ایران در خطر نابودی قرار دارند: 
نفر.  هزار   7 با  »نایینی«  و  نفر  هزار   7 با  »نطنزی« 
کهنساالن هنوز به این زبان حرف می زنند. پدران و 
مادران ممکن است آنها را بفهمند؛ اما با کودکان به 

این زبان ها حرف نمی زنند.
با  »سنایا«  دارند:  قرار  بحرانی  شرایط  در  زبان  سه 
۶0 نفر در شمال و دو زبان در جنوب؛ »مانداییك« 
جوان ترین  نفر؛   200 با  »کوروشی«  و  نفر   300 با 
دو  هستند.  کهنساالن  زبان  این  به  صحبت کنندگان 
زبانی که در ایران اخیرا به طور کامل منقرض شده اند: 
»لشان دیدان«، آخرین آمار جمعیتی شان صفر است و 
»هوال اوال« هم آخرین آمار جمعیتی شان صفر است.

در  شده  شناخته  زبان های  درصد   50 از  بیش 
آستانه  نابودی است

آمار دقیقی وجود ندارد، اما تالشی در گیالن، تاتی در 
نائینی و خوانساری  قزوین، سنایا در تهران، نطنزی، 
سیوندی  کردستان،  در  هورامی  اصفهان،  در  گزی  و 
سوی  هرمزگان،  در  الرستانی  فارس،  در  ُکُرشی  و 
گبری  یا  بهدینان  گویش  سیستان وبلوچستان،  در 
خوزستان،  در  مندایی  مرکزی،  در  َوفسی  یزد،  در 
جمله  از  مرکزی  در  آشتیانی  و  مرکزی  در  خلجی 
 زبان ها و گویش های ایرانِی در معرض نابودی هستند.

براساس آمارهای رسمی سازمان یونسکو بیش از ۵0 
در  دنیا  در  شده  شناخته  زبان  هزار  هفت  از  درصد 
آستانه  نابودی هستند. از میان هفت هزار زبان، تنها 
چند صد زبان در نظام های آموزشی و رسمی در دنیا 
ارائه می شوند و کمتر از 100 زبان در دنیای دیجیتال 
به کار گرفته می شوند. در ارتباط با وضعیت زبان های 
ایرانی در حال نابودی، ریشه ها و راهکارهای جلوگیری 
با »فریار اخالقی«،  نابودی این زبان ها و گویش ها  از 
مدیر گروه زبان و گویش رایج پژوهشگاه زبان شناسی 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت وگو کردیم.
تعریف  چگونه  خطر  معرض  در  گویش  یا  زبان 
می شود و وضعیت زبان های در خطر در ایران و 

جهان چگونه است؟
آماری که در منابع از جمله اطلس زبان های درخطر 
سازمان یونسکو از شمار و نام زبان های درخطر ایران 
ارائه شده متأسفانه دقیق نیست. به عنوان مثال در این 
اطلس تعداد زبان های در خطر ایران، 2۵ زبان برآورد 
شده است اما این فهرست از دید متخصصان فهرست 
اصطالح های  این که  دیگر  نکتۀ  نیست.  قبولی  قابل 
وسواس  با  زبان شناسان  را  لهجه  و  گویش  زبان، 
تعاریف  بر سر  آن ها  بین  و  استفاده می کنند  خاصی 

ندارد.  وجود  نظر  اتفاق  مواردی  در  اصطالح ها  این 
می گوییم  که  تعدادی  این  باشیم  داشته  توجه  باید 
بسته به اینکه زبان و گویش را با چه تعریفی استفاده 
 می کنیم و چه چیزی را مد نظر داریم، متفاوت است.

مهم ترین کارکرد زبان، برقراری ارتباط بین سخنگویان 
از  را  کارایی  این  زبان  یك  که  وقتی  است.  زبان  آن 
دست می دهد و مردم از آن زبان برای برقراری ارتباط 
زبان  این  می گوییم  اصطالح  به  نمی کنند،  استفاده 
مرده است. یعنی دیگر کارایی ایجاد ارتباط ندارد. در 
قیاس با زبان مرده ما زبان زنده داریم. زبان های زنده 
برای  زبان هایی هستند که همچنان سخنگو دارند و 
برقراری ارتباط مورد استفاده قرار می گیرند. حاال در 
میان این زبان های مرده و زنده می توانیم از زبان های 
زنده  هنوز  که  زبان هایی  کنیم.  صحبت  خطر  در 
هستند و سخنگو دارند اما به دالیلی در خطر انقراض 
 و از دست دادن کارایی برای برقراری ارتباط هستند.

تنوع زبانی در جهان خیلی زیاد است و آمار دقیقی 
در این زمینه وجود ندارد. چرا که در تعریف  زبان و 
گویش بین زبان شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. یعنی 
و  نگاه  نیست.  دقیق  و شمارش  ما  اندازه گیری  واحد 
چه  و  زبان  چیزی  چه  اینکه  از  متخصصان  تعریف  
چیزی گویش است، متفاوت است. بعضی ها تنوع های 
درونی یك زبان را هم در شمارش در نظر می گیرند. 
زبان  هزار  هفت  تا  هزار  پنج  بین  که  می شود  گفته 
زنده در جهان وجود دارد. اینکه این زبان ها دارند رو 
به زوال می روند، خاص ایران نیست و همه کشورها با 
این پدیده مواجه هستند و بسیاری از زبان های دنیا 
به مرورکارایی خود را به عنوان ابزار ارتباطی از دست 

می دهند.
 عواملی را که باعث از بین رفتن یک گویش  یا 

یک زبان می شود، چطور می توان تبیین کرد؟
زبان شناسان باور دارند که بیش از نیمی از زبان هایی 
سال   100 از  کم تر  دارد،  رواج  جهان  سراسر  در  که 
زبان های  که  است  این  علت  می روند.  بین  از  آینده 
اقتصادی  اهمیت  نظر  از  سخنگو،  تعداد  نظر  از  دنیا 
به حفظ  می تواند  که  فاکتورهای  بقیه  و  اجتماعی  و 
پنجاه  ندارند.  یکسانی  شرایط  کند،  کمك  زبان  یك 
درصد جمعیت جهان تنها به حدود بیست زبان سخن 
در  اسپانیایی  و  انگلیسی  زبان های چینی،  می گویند. 
اکثریت هستند.  زبان های  و جزو  زبان  این 20  زمرۀ 
هر یك از زبان های اکثریت به تنهایی بیش از ۵00 
و  اقتصادی  قدرت  معموال  و  دارند  سخنگو  میلیون 
اجتماعی در دست سخنگویان این زبان هاست. بنابراین 
این زبان ها از پایگاهی قوی برخوردار هستند. غیر از 
این 20 زبان، بقیه زبان هایی که در جهان هستند، به 
نوعی زبان اقلیت محسوب می شوند. به دلیل اینکه به 
نسبت زبان های اکثریت چه به لحاظ تعداد سخنگو و 
چه به لحاظ وضعیت اقتصادی در رتبۀ پایین تری قرار 
دارند. پنجاه درصد بقیۀ مردم جهان به بقیۀ زبان های 
بنابراین شمار  تکلم می کنند.  دنیا  در  متعدد موجود 
و  است  کم  بسیار  زبان ها  این  از  بعضی  سخنگویان 
ممکن است تنها چند ده یا چند صد سخنگو داشته 
باشند. زبان هایی که تعداد سخنگویانشان کمتر است 
خطر  معرض  در  ندارند،  باالیی  اجتماعی  جایگاه  و 
دارد.  عامل  چند  هم  موضوع  این  دارند.  قرار  نابودی 
اکثریت  زبان های  سوی  از  که  فشاری  اینکه  یکی 

سخنگویان  می شود  باعث  و  می شود  وارد  آنها  بر 
باالیی  اعتبار  و  اجتماعی  پایگاه  دلیل  به  زبان ها  این 
بگذارند. کنار  را  خودشان  زبان  دارد،  دیگر  زبان   که 

تعداد  کاهش  در  است  ممکن  هم  بیرونی  عوامل 
سخنگویان یك زبان و قرار دادن آن در معرض خطر 
انقراض مؤثر باشند. برای مثال بالیای طبیعی مانند 
سیل، زلزله، بیماری  و جنگ می تواند بر تعداد سخنگویان 
سخنگویان  خود  بعدی  علت  بگذارد.  اثر  زبان  یك 
هستند که به دلیل اعتبار پایین آن زبان و بهایی که به 
آن داده نمی شود، تصمیم می گیرند به آن تکلم نکنند 
 و با زبان دیگر که اعتبار بیشتری دارد صحبت کنند.

در بیشتر مناطق کشور ما مردم دو زبانه هستند. یعنی 
در کنار زبان بومی خود زبان دیگری را که معموال زبان 
از آن استفاده می کنند. در  ملی است فرامی گیرند و 
این شرایط ممکن است حوزه های کاربرد زبان بومی به 
مرور کم  شود و کاربرد زبان دیگر گسترش پیدا کند. 
به عبارت دیگر زبان غالب کم کم حوزه های کاربردی 
زبان مغلوب را تصرف می کند و زبان مغلوب به حاشیه 
قطع  به طور  که  است  مهاجرت  دیگر  مسئله  می رود. 
می توانددر کاهش کاربرد زبان بومی مؤثر باشد. عامل 
دیگری نیز که در بعضی کشورها باعث از بین رفتن 

زبان های بومی می شود، فشارهای سیاسی است.
تنوع زبانی در ایران زیاد است اما ظاهرا ما این 
تنوع را هنوز نپذیرفته ایم. در مورد زبان های در 

معرض خطر ایران توضیح می دهید؟
تعداد  است  آمده  منابع  در  که  اطالعاتی  براساس 
زبان های زنده ایران 7۶ زبان است. در بین این 7۶ 
زبان چیزی حدود نیمی از این زبان ها با درجه های 
۶ درجه  یونسکو  در خطر هستند. سازمان  مختلف 
گرفته  نظر  در  زبان  یك  درخطربودن  میزان  برای 
است و 9 عامل را در این امر مؤثر می داند. از بین 
برخوردارند.  باالیی  اهمیت  از  عامل  دو  عوامل  این 
عامل  است.  زبان  سخنگویان  تعداد  آن ها  از  یکی 
آن  از  یونسکو  و  است  مهم تر  من  نظر  به  که  دوم 
انتقال  عامل  می کند،  یاد  طالیی  عامل  عنوان  به 
این  خانواده  در  مادر  و  پدر  یعنی  است.  نسلی  بین 
خیر.  یا  می کنند  منتقل  فرزندان شان  به  را  زبان 
مثال  برای  دلیلی  هر  به  خانواده  که  کنید  تصور 
به  فرزندانشان  با  دیگر،  زبان  باالی  اعتبار  دلیل  به 
زبان بومی خود حرف نزنند و برای صحبت با آن ها 
آن زبان دوم را به کار برند. در چنین حالتی نسل 
خواهند  بومی  زبان  آن  سخنگویان  آخرین  والدین 
می رود. بین  از  هم  زبان  آن  آن ها  مرگ  با  و   بود 

یونسکو معتقد است که زبان ها از نظر در خطر بودن 
دارند.  را  درجه ها  این  از  یکی  نبودن  خطر  در  یا 
زبانی  ایمن  زبان  است.  »ایمن«  زبان  درجه  اولین 
است که انتقال بین نسلی دارد و به هیچ عنوان در 
معرض خطر نیست. درجه دوم »آسیب پذیر« است. 
در درجۀ آسیب پذیر از نظر انتقال بین  نسلی بیشتر 
این  کاربرد  اما  می کنند  تکلم  زبان  آن  با  کودکان 
 زبان به حوزه های خاصی مربوط و محدود می شود.

برای مثال فقط در خانه به آن زبان صحبت می شود 
و در محیط های آموزشی هیچ کاربردی ندارد. درجۀ 
یعنی کودکان  است.  در خطر«  قطع  »به طور  سوم، 
زبان مادری را در خانه یاد نمی گیرند. درجۀ بعدی 
این درجه قرار  »به شدت در خطر« است. زبانی در 

آن  به  مادربزرگ ها  پدربزرگ هاو  فقط  که  می گیرد 
صحبت کنند، پدرومادرها زبان را بفهمند اما نتوانند 
از آن اصال استفاده  به آن صحبت کنند و کودکان 
نکنند. یعنی پدربزرگ زبان را می داند. پدر می  فهمد 
اما نمی تواند صحبت کند و نسل بعدی اصال به کار 
نمی برد. در این صورت با فوت پدربزرگ آن زبان از 
بین می رود. درجه بعدی »به طور بحرانی درخطر« 
نامیده شده است. در این درجه هم سخنگویان زبان 
مورد نظر فقط پدربزرگ ها و مادربزرگ ها هستند و 
حتی ممکن است که پدرومادر هم این زبان را متوجه 
که  است  »منسوخ«  زبان  هم  آخر  درجۀ  نشوند. 
 سخنگویان آن باقی نمانده اند و دیگر به کار نمی رود.

منسوخ  تا  بودن  ایمن  از  داریم  ما یك طیف  یعنی 
این  از درجات  زبانی در کدام یك  اینکه هر  شدن. 
باید  ما  اینکه  و  شود  بررسی  باید  دارد  قرار  طیف  
به کدام زبان بپردازیم، طبیعتا اولویت ما زبان هایی 
و  دارند  قرار  طیف  انتهایی  قسمت  در  که  هستند 
انقراض هستند. برای مثال زبان مندایی  نزدیك به 
یا  و  فارس  استان  در  ُکُرشی  زبان  خوزستان،  در 
زبان کمزاری در هرمزگان به طور بحرانی در خطر 

هستند.
پژهشکده  به و یژه  فرهنگی  میراث  سازمان 
زبان شناسی برای حفظ این میراث چه کارهایی 

انجام داده است؟
با توجه به نقش حاکمیتی که سازمان میراث فرهنگی 
در  ما  دارد،  ایران  زبانی  تنوع  بررسی  و  حفظ  برای 
مستندسازی  برای  بررسی هایی  میراث  پژوهشگاه 
 « نام  به  طرحی  داده ایم.  انجام  خطر  در  زبان های 
و  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  در  ایران«  زبانی  اطلس 
تا  ما  این طرح  در  است.  انجام  در دست  گردشگری 
نمونه های  کشور  خانوار   10 باالی  آبادی های  سطح 
و  مصاحبه ها  آنها  از  و  می کنیم  گردآوری  را  زبانی 
است  نشانه ای  طرح  این  گرفته ایم.  صوتی  فایل های 
تنوع  برای  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  که  اهمیتی  از 
زبانی کشور قائل است. در این طرح همه خانواده های 
زبانی که در ایران تکلم می شوند را بررسی می کنیم. 
شده  انجام  زبانی  مصاحبه های  صوتی  فایل های 
اطلس  برای  که  سامانه ای  در  کشور  آبادی های  از 
می شوند  بارگذاری  است  شده  طراحی  ایران  زبانی 
می شود. ترسیم  زبانی  نقشه های  آن  براساس   و 

کدام  که  ببینید  نقشه  روی  می توانید  مثال  برای 
مناطق کشور به کدام زبان محلی صحبت می کنند. با 
مشارکت استان ها داریم این طرح را پیش می بریم. در 
حال حاضر حدود 20 هزار نمونۀ گویشی در گنجینۀ 
نمونه های  گردآوری  با  دارد.  وجود  طرح  این  صوتی 
نشده  انجام  آن ها  در  گردآوری  که  مناطقی  از  زبانی 
کرده ایم.  برنامه ریزی  گنجینه  این  تکمیل  برای 
طرح  نرم افزار  در  نمونه ها  این  از  بخشی  آوانویسی 
اطلس زبانی ایران انجام شده و بخش دیگر در حال 
برنامه ریزی و انجام است. این طرح می تواند جغرافیای 

زبانی کشور را به و ضوح نشان دهد.
و  مادری  زبان های  حفظ  برای  راهکارهای  چه 

بومی پیشنهاد می کنید؟
حفظ  برای  اما  باشیم  داشته  ملی  زبان  یك  باید  ما 
اول  وهلۀ  در  کشور  بومی  زبان های  از  مراقبت  و 
شد،  بحث  که  مهمی  عاملی  دو  به  آن  به  توجه  با 
که  است  این  داد  انجام  می شود  که  کاری  مهم ترین 
با  فرزندان شان  با  که  کرد  انگیزه  ایجاد  خانواده ها  در 
زبان مادری شان صحبت کنند چرا که هیچ زبانی برتر 
زبان  که  بدهیم  اجازه  نباید  و  نیست  دیگری  زبان  از 
ملی جای زبان بومی را بگیرد. همه زبان ها ارزشمند 
ندارد. برتری  دیگر  زبان  به  زبانی  هیچ  و   هستند 

زمینه  این  در  را  کودکان  که  است  این  دیگر  راهکار 
به  می توانند  رسانه ها  و  آموزش وپرورش  کنیم.  آگاه 
موجود  زبانی  تنوع های  همۀ  که  بیاموزند  کودکان 
هستند  ما  ملی  میراث  جز  و  ارزشمندند  کشور  در 
وقتی  بگیرند.  قرار  تحقیر  و  تمسخر  مورد  نباید  و 
شود  عوض  موضوع  این  به  نسبت  کودکان  دید 
با  اگر  نمی کنند  ضعف  احساس  دیگری  برابر  در 
تغییر  برای  تمایلی  و  کنند  صحبت  بومی شان  زبان 
فرهنگ سازی  بحث  در  موارد  این  همه  ندارند.  آن 
زبانی  گویش های  از  نگذاریم  که  می شود  خالصه 
 زیبای کشورمان در معرض خطر نابودی قرار بگیرند.

برای  باید  مربوط  نهادهای  و  دولت   اینکه  دیگر  نکته 
حفظ زبان های کشور برنامه ریزی کنند. باید متخصصان 
در این مورد نشست هایی داشته باشند و تمهیدات الزم 

را برای مراقبت از این سرمایه های کشور بیندیشند.

زبان های ترکی آذربایجانی و کردی و لری زبان های امن هستند
»زبان های در معرض خطر« ایران از نگاه یونسکو در گفت وگو با فریار اخالقی؛

د  وهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 47  8 صفحه

برین گونه سازیم آئین و راه

تُرک آبادهای قشقایی 
پدیده جدید شهری

تُرک آبادهای قشقایی پدیده جدید شهری

تُرک آبادهای قشقایی 
پدیده جدید شهری

مطالعه مربوط به اجتماعات انسانی و به ویژه تحرك، و تغییر و تحول آنها 
همواره یکی از موضوعات مهم در جامعه شناسی و دیگر رشته های علوم 
انسانی بوده است و آنچه در اینجا قصد پرداختن و فرهم دهی به آن 
دارم، به »تُرك آبادها« به عنوان یك پدیده غافل مانده از تحقیقات علوم 
اجتماعی و شهری است. پدیدهای که متضمن توجه در سیاستگذاری 
کالن حکمرانی و خرد شهری است. به رغم اینکه در دهه های اخیر، 
مسائل هویتی و قومیتی در گستره جهانی اهمیتی ویژه یافته، اما به 
نظر میرسد در ایران نیروهای مسئول آنچنان که باید به زمینه های 
شکل گیری چنین بحران هایی که در آینده نه چندان دور امکان شکل 
گیری و رشد آن وجود دارد غافل هستند تا این که چنین مسائلی به 

حد نهایی بحران برسد.
من واژه تُرك آباد برحسب زبان ترکی، و نام محالت در مورد بخشی از 
قشقایی های ایران به کار بردهام که با گذر از زیست ایلی به ناچار و یا 
به اختیار در نزدیك و اطرف چند شهر بزرگ همچون شیراز و اصفهان 
سکونت کردهاند. در گذشته در عصر رضاشاه ایالت و عشایر ایران از 
جمله قشقایی ها به عنوان یك قشر جمعیتی غیر متمدنی در نظر گرفته 
شدند که باید  با اسکان و تخته قاپوی آنها در ییالق و قشالق اسکان 
پیدا می کردند. اما این اسکان که از آن به عنوان تخته قاپو یاد می شود 
بدون هرگونه امکانات شهری، و بهداشتی مصائب و چالش های فراوانی 
را برای این مردمان به بار آورد به همین دلیل پس از شهریور 1320 
دوباره با ضعف حکومت مرکزی زیست ایلی به شکل یك جنبش ادامه 
یافت. اما از دهههای 30 و ۴0 تا کنون این اسکان به گونه ای جدیدتر 
در اطراف و حاشیه های شهرها ادامه دارد و برخی از این محالت  به 
دلیل زبان ترکی این مردمان به تُرك آباد معروف شده اند مثل تُرك آباد 
شیراز، ترك آباد اصفهان. این ترك آبادها نتیجه سیاستهایی همچون 
آموزش عشایری، اصالحات ارضی، اسکان عشایر، ملی کردن منابع و 
مراتع تغییر زیست ایلی به زیست کشاورزی بود. با ترویج سیاست هایی 
همچون کشاورزی، تغییری اساسی در زیست این مردمان پدید آمد 
این در صورتی بود که محیط سرزمینی آنها )قشقایی ها( ذاتاً بیش از 
کشاورزی پتانسیل دامداری داشت. اما امروزه در کنار نابودی زیست 
ایلی، با توجه به استثمار منابع آبی زیست کشاورزی نیز با سرعت زیادی 
در حال نابودی است خشك شدن رودها و چشمه ها و قنات های قدیمی 
گواه بر این ادعاست. قرار گرفتن در تنگا برای ادامه کوچ، بسیاری از 
عشایر قشقایی روانه شهرها شدند اما بسیاری از آنها بنابر خصوصیات 
فرهنگی خود ترجیح می دادند دورتر از مراکز شهری سکونت داشته 
باشند. اما شهرها یا صنعتی نشده و یا جایی برای افراد بدون تخصص در 
مشاغل شهری جایگاهی ندارد. با وجود اینکه بخش زیادی از این افراد 
توانسته اند با بخش شهری و مراکز شهری نیز سازگار گردند، چالش ها 
و شکاف های اجتماعی بسیاری را سبب شده است. از جمله چالش های 
موجود در این محالت روی آوردن به شغلهای کاذبی همچون قاچاق 
مواد مخدر و سرقت است. تا یك دهه پیش، شب هنگام قدم زدن در 
کوچه های این محالت میتوانست برای افراد ناشناس با رعب و ترس 
همراه باشد، با وجود شهری شدن هنوز بخش دامداری آنها محل 
سکونت تفکیك نشده است. فضاها و بناهای عمومی فرهنگی همچون 
کتابخانه، سینما در آن به چشم نمیخورد، حتی از کافه های شهری 
که میتواند سبب نوعی ارتباط فرهنگی و اجتماعی مؤثر بین ساکنین 
مناطق شود، اثری نیست. این ویژگیهای اجتماعی و جمعیتی روز به 
روز سبب نوعی تفکیك و تمایز قائل شدن میان قشرهای جمعیتی به 
اصطالح، فارسها و ترك ها می شود. البته باید یاد آور شد که در استان 
فارس تنها ترك ها نیستند که سبب چنین پدیده ای می شوند بلکه 
از اقوام لر نیز همانند قشقایی ترجیح می دهد از روستاها به شهرها 

مهاجرت کنند.
بیشترین ضربات این پدیده شامل حال زنانی است که پس از سکونت 
برای گذران معیشت خود باید به عنوان کاگران فصلی، بدون حق بیمه، 
روزانه ده ها و گاهاً صدها کیلومتر مسافت را برای کار در مزارع کشاورزی 
طی کنند. بخشی از این زنان نیز با تولیدات صنایع دستی مورد استثمار 
دالن این فعالیت قرار میگیرند. این مناطق، تفاوت های بسیاری با 
زورآبادها دارد، برای مثال ترك آبادهای مناطق قشقایی نشین، دارای 
شهرداری، مالکیت شخصی، و از امکانات شهری بهتری بهره مند هستند 
اما در آینده ادامه مهاجرت احتمالی مردمان ایلی به این مناطق بیشتر 

بحران آفرین خواهد بود.
فعالیت های  به  اشتغال  کنار  در  روند  این  ادامه  رفته،  هم  روی 
روی  بر  دقیق  مطالعه  و  توجه  عدم  صورت  در  بزهکاری،  و  کاذب 
انهدام  شاهد  باید  آینده  در  شیراز  همچون  شهرهایی  پدیده،  این 
امنیتی  و مسائل  قومی  و  هویت شهری، شورشهای جدید هویتی 
و  حاد  مرحله  به  مسائل  این  آنکه  از  پیش  دلیل  همین  به  باشد. 
از  استمداد  خاص،  بودجه  گرفتن  نظر  در  با  برسند  خود  بحرانی 
در  خبره  افراد  و  امنیتی  و  اقتصادی  اجتماعی،  علوم  متخصصین 
 حوزه مطالعات عشایری، این پدیده جدید شهری و تهدیدات آن را 

مرتفع ساخت.

Community
اجتماع

اکبر میرزاحسینی کارشناس اقتصادی و سیاسی در تبریز در شبکه اجتماعی توئیتر 
نوشت: »در میانه جنگ روسیه در اوکراین، آنکه زودتر از همه آبرویش رفت، هواپیماهای 
های بی سرنشین بایراقدار بود که ترکیه به اوکراین فروخته بود و همه در همان ساعات 
بازی  اسباب  این  به جای  که  است  بهتر  باکو  ریختند.  زمین  به  پاییز  برگ  مثل  اول 

خروسك بخرد.«
خبرگزاری های نیز در این زمینه نوشته اند: ضربه سنگین حیثیتی به اردوغان در جنگ 
اوکراین باعث رو شدن دست وی و علنی شدن بلوف های گذشته درباره قدرت نظام 

آن شده است.
اعالم رسمی اینکه از ۶3 فروند پهپاد بیرقدار ارتش اوکراین، ۵3 فروند آن تا امروز به 
وسیله ارتش روسیه سرنگون شده است، ضربه سنگینی به رجب طیب اردوغان وارد کرد 
که درباره توان عملیاتی این پرنده ها اغراق های عجیبی می کرد. این آمار مشخص کرد 

که اردوغان الف زیادی زده است.
اگرچه روسیه تعداد پهپادهای بیرقدار ارتش اوکراین را ۶3 فروند ذکر کرده است، اما 
برخی منابع تاکید کرده اند که بیش از ۵۴ تا 0۶ فروند از آنها توسط انگلیس خریداری 

شده و تحویل ارتش اوکراین شده است.
رژیم اردوغان با پرداخت هزینه مستقیم کلیپی از بیرقدار همراه با سرود با زبان اوکراینی 
ساخت و در شبکه های اجتماعی پخش کرد که باعث دلخوری کشورهای غربی هم شده 
بود و آنها اردوغان را به سواستفاده از جنگ همراه با اغراق های عجیب از توانایی های 

نظامی ترکیه متهم می کردند. 
شرکت بیرقدار مونتاژکننده این پهپاد متعلق به سلجوق بیرقدار داماد اردوغان است و به 
همین دلیل رسانه های ترکیه ای خانواده اردوغان را مافیای ترکیه می دانند که به بهانه 

های مختلف ثروت های کشور را بین عروس ها و دامادها تقسیم کرده اند.

آبروریزی ترکیه 
در جنگ اوکراین

میالد یزدان پناه 
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران



نسل کشی ارمنی ها در دوران جنگ جهانی اول )191۵ تا 1917 میالدی( 
توسط دولتمردان عثمانی و رهبران قیام ترکان جوان جمعیت ارمنی 
ساکن سرزمین های تحت کنترل امپراتوری عثمانی را در قالب کشتارهای 
دسته جمعی و نیز تبعیدهای اجباری در شرایطی که موجبات مرگ 
تبعیدشدگان را فراهم آورد، انجام می پذیرفت. امروزه تعداد کل قربانیان 
نسل کشی ارمنیان بین یك تا یك و نیم میلیون نفر برآورد شده است. در 
طی این دوران، تصوری برای تعدادی از سردمداران تُرك ایجاد شده بود 
مبنی بر اینکه ایجاد کشوری جدید و نوین )تُرکیه( برای تُرك ها در گرو 
ایجاد کشوری با یك نژاد واحد )یعنی تُرك ها( است و این کار با پاکسازی 
نژادی منطقه آناتولی از اقلیت های دینی و نژادی )کردها، یونانیان، آشوریان 
و ارامنه( صورت می پذیرد. از این رو، دیگر گروه های قومی منطقه، از جمله 
آشوریان، یونانیان و کردها نیز به طریقی مشابه مورد حملٔه تُرکان عثمانی 
قرار گرفتند. عالوه بر دستگیری و اعدام ارمنی ها، جمعیت بسیار زیادی 
از مردان، زنان و کودکان ارمنی از خانه و کاشانه خود تبعید، بدون هیچ 
دسترسی به آب و غذا به قصد مرگ وادار به راهپیمایی در مسیرهای 

طوالنی و بیابانی شدند. 
این نسل کشی با فرار ارامنه به سرزمین های همجوار از جمله ایران و 
روسیه و تشکیل  گروه های مسلح برای مقابله و دفاع از خود مواجه 
شد و البته این گروه های مسلح نیز در مواجه با مسلمانان به جنایت و 
کشتار دست زدند و برخی از این جنایت ها در خاك ایران و قفقاز تخم 
کینه ای تاریخی را به وجود آورد که در منطقه قراباغ تاکنون نیز ادامه 
داشته است. قفقاز و آذربایجان تحت سلطه فرهنگ ایرانی تا پیش از 
این وقایع محل امن ادیان و اقوام گوناگون بوده که با صلح و صمیمت 
کنار هم زندگی می کردند اما سلطه ترکان عثمانی و روس ها موجبات 

این دشمنی تاریخی شد. 
ابعاد  خود  نژادپرستانه  سیاست های  استمرار  در  ترکیه  دولت 
جنایت های صورت گرفته در این نسل کشی را انکار می کند و حاضر 
به پذیرش و عذرخواهی تاریخی در این باره نیست و علی رغم اینکه 

این نسل کشی توسط مجامع جهانی 
رسمیت  به  مختلف  کشورهای  و 
شناخته شده و اسناد تاریخی انکار آن 
را ناممکن می کند. از قضا دو نویسنده 
دو  ایرانی  شده  شناخته  شخصیت  و 
مشاهدات  براساس  و  مستند  روایت 
خود را برایمان به یادگار گذاشته اند. 

نویسنده  این  جمالزاده  محمدعلی 
مشاهدات  درباره  ایرانی  بزرگ 
خود از نسل کشی ارامنه می نویسد: 
حلب  و  بغداد  از  ارابه  و  گاری  »با 
از  افتادیم.  براه  استامبول  بجانب 
زیاد  گروه های  با  اول  منزل  همان 
به  که  شدیم  مواجه  ارمنی ها  از 
کردنی  باور  که  عجیبی  صورت 
نیست و ژاندارم های مسلح و سوار 
مرگ  بجانب  پیاده  را  آن ها  تُرك 
موجب  ابتدا  می راندند.  هالك  و 
نهایت تعجب ما گردید ولی کم کم 
نگاه  دیگر  حتی  که  کردیم  عادت 
نگاه  که  الحق  و  نمی کردیم  هم 
و  زنان  صدها  نداشت.  هم  کردن 
مردان ارمنی را با کودکانشان بحال 
پیاده  اسلحه  و  بضرب شالق  زاری 
میان  در  می راندند.  بجلو  ناتوان  و 
چون  نمی شد  دیده  جوان  مردها 
میدان جنگ  به  یا  را  جوانان  تمام 
)ملحق  احتیاط  محض  یا  فرستاده 
شدن به قشون روس( بقتل رسانده 
موهای خود  ارمنی  بودند. دختران 
کاماًل  و  بودند  تراشیده  ته  از  را 
کچل بودند و علت آن بود که مبادا 

بر  ژاندارم  تن  سه  دو  بیفتند.  آن ها  بجان  عرب  و  تُرك  مردان 
اسب سوار این گروه ها را درست مانند گله گوسفند بضرب شالق 
بجلو می راند. اگر کسی از آن اسیران از فرط خستگی و ناتوانی 
یا برای قضای حاجب بعقب می ماند. برای ابد بعقب مانده بود و 
ناله و زاری کسانش بی ثمر بود و از اینرو فاصله به فاصله کسانی 
و  افتاده اند  جاده  کنار  در  که  می دیدیم  را  ارمنی  مرد  و  زن  از 
شد  شنیده  بعدها  بودند.  نزع  و  دادن  جان  حال  در  یا  مرده اند 
آتش  اطفاء  طریق  در  صفحات  آن  جوان  ساکنان  از  بعضی  که 
یا  بوده  نزع  را که در حال  ارمنی ها  از  شهوات حرمت دخترانی 
مرده بودند نگاه نداشته بودند. خود ما که خط سیرمان در طول 
ساحل غربی فرات بود و روزی نمی گذشت که نعش هایی را در 
رودخانه نمی دیدیم که آب آن ها را با خود نمی برد. شبی از شب ها 
آباد بود و توانستیم از ساکنان  در جایی منزل کردیم که نسبتاً 
را  بره  روده  و  دل  کنیم  کباب  و  ببریم  سر  و  بخریم  بره ای  آن 

همان نزدیکی خالی کرده بودیم. مایع سبز رنگی بود بشکل آش 
مایعی ناگهان دیدیم که جمعی از ارمنی ها که ژاندارم ها آن ها را 
در جوار ما منزل داده بودند با حرص و ولع هرچه تمامتر بروی 
آن مایع افتاده اند و مشغول خوردن آن هستند منظره ای بود که 
هرگز فراموشم نشده است. باز روزی دیگر در جایی اتراق کردیم 
که قافله بزرگی از همین ارامنه در تحت مراقبت سوارهای پلیس 
عثمانی در آنجا اقامت داشتند. یك زن ارمنی با صورت و قیافه 
مردگان بمن نزدیك شد و به زبان فرانسه گفت: »ترا بخدا این 
دو نگین الماس را از من بخر و در عوض قدری خوراکی بما بده 
که بچه هایم از گرسنگی دارند هالك می شوند«. باور بفرمائید که 
الماس ها را نگرفتم و قدری خوراك به او دادم خوراك خودمان 
به  که  بود  مانده  روزها  هنوز  و چون  بود  ته کشیده  کم کم  هم 
حلب برسیم دچار دست تنگی شده بودیم. به حلب رسیدیم. در 
مهمانخانه بزرگی منزل کردیم که »مهمانخانه پرنس« نام داشت 
و صاحبش یك نفر ارمنی بود. هراسان نزد ما آمد که جمال پاشا 
وارد حلب شده و در همین مهمانخانه منزل دارد و می ترسم مرا 
بگیرند و بقتل برسانند و مهمانخانه را ضبط نمایند. بالتماس و 
تضرع درخواست می نمود که ما به نزد جمال پاشا که به قساوت 
اشخاص  شما  می گفت  کنیم.  وساطت  رفته  بود  شده  معروف 
ولی  نماند؛  بی اثر  است وساطت شما  و ممکن  محترمی هستید 
بی اثر ماند و چند ساعت پس از آن معلوم شد که آن مرد ارمنی 
را گرفته و به بیروت و آن حوالی فرستاده اند و معروف بود که 
روزهای  آنکه  یافته است. خالصه  تشکیل  بزرگی  قتلگاه  آنجا  در 
عجیبی را گذراندیم. حکم یك کابوس بسیار هولناکی را برای من 
پیدا کرده است که گاهی بمناسبتی بر وجودم تسلط پیدا می کند 

و ناراحتم می سازد و آزارم می دهد.«
 دولت آبادی نیز درباره مشاهدات خود از نسل کشی ارامنه می نویسد: » 
ارمنیان را که ]حکومت عثمانی[ به آنان بدگمان بود، گرفتار و طرد و 
منع نمود و در مواقع مهمی مخصوصا 
در »آناتولی« که جمعیت زیاد داشتند 
آنها را از زن و مرد و کوچك و بزرگ 
طرد نموده اموالشان را ضبط کرد. این 
شط  اطراف  صحراهای  در  جمعیت 
شدند.  متفرق  آنات  تا  حلب  از  فرات 
بعضی تلف شده و بعضی با حالت بسیار 
بد در خارج از آبادی ها، در خرابه ها یا 
سایه چادرهای  در  و  درختان  زیر  در 
دختران  می نمایند.  زندگانی  مندرس 
آنها به بهایی کم داد و ستد می شوند، 
برای یك  به گدایی  اغلب  آنها  اطفال 
لقمه نان به عابرین زحمت می دهند. 
متمول  اشخاص  مردم  این  میان  در 
دارایی خود دور  از  اکنون  بوده اند که 

شده اند و با بینوایان هم عنانند... 
این  حلب  تا  آنات  شهر  از  گفتم 
نزدیك  در  و  صحراها  در  جمعیت 
آبادی ها متفرق هستند. بلی هر کجا 
مخصوصا  می کرد  ایست  ما  قافله 
کوچك  اطفال  آبادی ها،  نزدیك  در 
دختر و پسر این قوم اطراف ما جمع 
می شدند برای گرفتن لقمه نان و دیده 
می شد که بعضی از آنها در همان حال 
غش  نان  گرفتن  برای  آوردن  هجوم 
کرده به روی زمین می افتادند و بعضی 

از آنها می مردند. 
برج خرابه ای بر سر تپه ای دور از راه 
بود و دیده شد مرغان سیاهی اطراف 
موجب  نشسته اند.  آن  خرابه  دیوار 
حیرت گشت. نگارنده و کسی که با 
من در ارابه بود پیاده شده از تپه باال 
رفتیم، به محض پیاده شدن و باال رفتن ما، مرغان مزبور به میان برج 
فرورفتند. دیدن این حال بر کنجکاوی ما افزوده، خود را به سر آن 
برج رساندیم دیدیم چند دختر جوان ارمنی برهنه یا مانند برهنه در 
این مکان مخفی شده اند تا گرفتار دست مامورین بی عاطفه عثمانی 
اطراف  از  که  بود  آنها  می آمد، سرهای  نظر  به  که  مرغانی  نشوند. 
برآورده بودند. بیچارگان به فغان درآمدند آنها را تسلی داده، احسانی 

نموده فرود آمدیم. 
ترحمی که از طرف این مسافرین نسبت به اوالد ارامنه متواری شده 
بروز می کرد رفته رفته موجب اعتراض مامورین عثمانی شد و باالخره 
راپُرت  به دولت  برندارید  مردم  این  با  از همراهی  اگر دست  گفتند 
داده از شما شکایت خواهیم کرد. نگارنده در جواب یکی از آنها نظر 
به سابقه ای که با بعضی از وزرای عثمانی داشتم، گفتم ما از عملیات 
بی رحمانه شما نسبت به این قوم شکایت خواهیم کرد پیش از آن که 

شما از احسان ما درباره آنها شکایت نموده باشید. «

Historyتاریخ

بیا تا جهان به بد نسپریم

مرکز دائرۀالمعارف بزرگ اسالمی با همکاری دانشکده شرق شناسی دانشگاه روسی–ارمنی )اسالونی( کشور 
ارمنستان، ششمین شماره دوفصلنامه تخصصی پژوهش های زبانی –ادبی قفقاز و کاسپین را منتشر کرد. نشریه 
پژوهش های زبانی – ادبی قفقاز و کاسپین به چاپ مقاالت مرتبط با زبان ها و گویش های کرانه کاسپین و منطقه 
قفقاز، و یا پژوهش های ادبی این گستره که صبغه زبان شناختی داشته باشند، اختصاص یافته  است. هدف از تأسیس 
این دوفصلنامه که به سه زبان فارسی، روسی و انگلیسی منتشر می شود آشنایی پژوهشگران و محافل دانشگاهی 

ایرانی با تحقیقات انجام شده در کشورهای پساشوروی و بالعکس است. این مجله به مطالعه پیوندهای زبانی و ادبی کشورهای قفقاز و 
مناطق جنوب و جنوب غربی دریای کاسپین اختصاص یافته  است. البته گستره پژوهشی آن، محدود به حوضه آبریز دریای کاسپین 
نخواهد بود؛ چه، بر پایه قوانین زبان شناسی زبان های ایرانی، حوزه مطالعاتی دریای کاسپین، گستره وسیعی از آذربایجان، طوالش، گیالن 
و گرگان تا سمنان را دربر می گیرد؛ به همین سبب، کل این خّطه و تمامی جمهوری های قفقاز شمالی و جنوبی و مناطق شمال غرب 
ایران، در محدوده مطالعات این فصلنامه قرار می گیرد. بنابراین همه مقاالتی که با رویکرد زبان شناختی نوشته شده  باشند – اعّم از 

مطالعات زبان و گویش، پژوهش های لغوی، فولکلور، جاینام شناسی و غیره- برای چاپ در این مجله مناسب خواهد بود.

شماره ششم
پژوهش های قفقاز و کاسپین

  هنگام گفتگو با هم میهنان عزیزی که از حیله های هزار و یك 
رنگ به اصطالح هویّت طلبان یا راه در سراب بیراه ترکستان این 
قوم گرایان ُمغِرض و ُمتجاِهل گم کرده اند و یا ُدچار تشویش ذهنی 
شده اند و از نّیت شوم  و پنهان برای تجزیۀ مرزهای ایران اسالمی 
آگاهی  از عدم  ناشی  اینها  نیستند متوجه می شویم که همه  آگاه 
تاریخی این عزیزان است. این عزیزان که بیشتر نیز از قِشر نوجوان 
پانترکیسم  عوامل  شیاطینی  نیرنگ های  با  آشنا  کمتر  جوان  و 
صهیونیستی هستند سخنان شان با کلید واژه  زبان مادری آغاز و به 

کوچکترین دستاویزهایی در دسترس منتهی می شود. 
پرداختن بیش از پیش و با قّوت تر از همیشه به شناساندن اسناد 
فراوان تاریخی برای آشنایی بیش از پیش هم میهنان عزیز آَذری 
از  نباشد کم  فریضه  اگر  میهن،  و  معاندان دین  متغّیر  الگوهای  با 
فریضه نخواهد داشت. گزارش ها، اسناد و منابع و دربارۀ جغرافیایی 
آَذربایجان در همه  زبان مردمان  تبار و  تاریخ و فرهنگ،  تاریخی، 
بیهودۀ  تالش  که  آنجا  از  ولی  هستند  دسترس  در  های  دوران 
است؛  آَذربایجان  مردم  شناساندن  ترك  در  شمالغرب  گرایان  قوم 
و  تاریخی  جغرافیای  پیشینه،  دربارۀ  گوناگون  اسناد  به  پرداختن 
آناتولی  به  رسیدن  تا  ایران  به  یافتن  راه  چگونگی  و  تُرك ها  تبار 
میان  در  و  داشت  خواهد  آَذری  با  آنان  تمییز  برای  دیگری  لطف 
داده اند  دست  به  آَذری ها  خود  که  گزارش هایی  آن  نیز  همین ها 
داده:  گزارش  تبریزی  محّدث  ابن  چنانکه  دارند؛  دوچندان  لطفی 
اما  است  بیشمار  قوم ها  نام  تفصیل  و  بسیارند  های  قبیله  ترك 
خوی و طبع همه بر یکدیگر نزدیك است. جمعی اند که فرزندان 
بر سِر  ِمقنعی  دارند و هر که  برهنه  را سر  بفروشند و دختران  را 
دختری کند، آن دختر را به زنی به وی دهند. و چون سوگند خورند 
و  زر  پاره ای  و  کنند  آب  پر  بزرگ  کاسه ای  و  بیاورند  ِمسین  بتی 
شلواری از آِن زنی حاضر کنند و گویند هر که این سوگند را بشکند 
رسوا باد. بیشتر نیکوروی باشند و درازموی و تیرانداز. و پسران را 
چون بالغ شدند از پیش خود به در کنند و در صحراها نشینند و 
گوشت خورند و نبات نخورند. گویند هر که نبات خورد چون گیاه 
کم عمر باشد. و در میان ایشان علم و ِحلم نباشد و بر نَهب و غارت 
مولِع باشند. گویند روز قیامت ایشان را با ابلیس سپارند و ابلیس 
چون ایشان را بیند درماند گوید: الهی! این قوم را به آدم فرست 
که از وی زاده اند. فی الجمله به صورت آدمی اند و سیرت دد و دام 

دارند و از قتل باك ندارند.2
یاد  زنده  روانشاد؛  استاد  های  پژوهش  گنجینۀ  از  زیر  بازنوشت    
محمدتقی دانش پژوه، نمونه ای دیگر از این اقیانوس بیکران اسناد 

و گزارش ها است.
     تاریخ واقعه تبریز یا رساله فی الواقعه الُکبری فی تبریز یا نفثه 

المصدور تبریز
دقدق  )کلمۀ  الجنان  جنات  و  الجنان  روضات  در  واقعه  این  از    
الشعرای دولتشاه سمرقندی در  و تذکره  توقتمش در فهرست(  و 
سرگذشت کمال خجندی )ص 3۶۴( یاد شده است. در یادداشتهای 
قزوینی )110:2( نیز از توقتماش خان، خان تاتار سرای که دقدق 
یا دغدغ فرستادۀ او بوده است یاد گردیده. مقّدم ترکان ترکمانان 
قیطاق که شاید همین دقدق باشد رسولی نزد کمال الدین خجندی 
فرستاد که تا از طرف سلطان تختمش )توقتمش یا توقتامش( برای 
اینها به شهر آمدند و به  ایم )؟!(  اجرای عدالت بدین سوی آمده 
ُکشتار و چپاول پرداختند و در مسجد آتش افروختند و مسلمانان را 

بدان شکنجه می دادند و خمر می خوردند و زنا می کردند. نجم الدین 
سمار و قاضی قطب الدین عبیدی و صاحب اعظم امیر اتابك دزماری 
نورالدین مسکی را  الدین کافی همدانی و خواجه  و خواجه غیاث 
بکشتند و امیر سید رضی آذربایجانی را به آتش شکنجه کردند و 
این  را حّمالی سبوی شراب دادند. مؤلّف، خود،  بزازی  ضیاءالدین 
واقعه را دیده و به نام امیر شجاع الدین عادل بهادر این رساله را 
القعده سنه سبع و ثمانین و  اوایل ذی  از  ساخته است. تاریخ آن 
سبعمائه )787( تا 27 همین ماه بوده است. در آن آمده که فوجی 
از ترکان از آب کّر گذشتند و دست به تاراج گشادند آن هم به نام 

سلطان تختمش.
ابیاتی  بود.  کرده  خروجی  هنگام  این  در  هم  مازندرانی  امیرولی   
دربارۀ همین امیرولی و فرهاد آغا در تذکره الشعرای سمرقندی در 

همانجا آمده است:
ماه ذی قعده کز قضایی نیست

هیچکس را از او به حیله گریز
از َمالعین عساکر دقدق 

جمله بی رحم و مفسد و خون ریز
نهب تبریز و قتل و غارت او 

بود تاریخ نازنین تبریز
)این سه بیت را از آقای سلطان القرایی استفاده کردم(

علی  الصلوه  و  الغفار  العزیز  الحمداهلل  نستعین.  به  و  بسمله.  آغاز: 
رسوله سیداالخیار و سنداالبرار صلوه دائمه بدوام اللیل و النهار. اما 
بعد چون واقعۀ کبری و مصیبت عظمی قبله االسالم تبریز واقع شد 
و این قّصۀ پر غصه در جهان شایع گشت هریك از ارباب فضایل که 
در ابداع غرایب نثر یَد بیضای موسوی داشتند و در اختراع بدایع 
بر  المیسور  و  المقدور  احیای عیسوی می زدند حسب  از  نظم، دم 
و قصاید  مثنویات  و  و رسایل ساختند  المصدور کتب  نفثه  سبیل 
پرداختند... جمعی از دوستان... که حسن اعتقاد می نمودند و این 
فقیر حقیر را به تهمت صنعت انشاء و تلفیق منسوب می گردانیدند 
تألیف  واقعه  این  تاریخ  بر  التماس می کردند که رساله ای مشتمل 

رود.
انجام: بمان در عّز و اقبال و مراد و دولت و حشمت به کام دل ز 
عمر و مال و جاه و مملکت برخور. تّمت الرساله فی رجب المّرجب 
سنه تسع و سبعین و ثمانمائه و الحمدهلل رب العالمین... علی ید 
غیب اهلل بن معروف غّفراهلل ذنوبهما... والمسلمین. نهب تبریز و اسر 

و قتل درو – بود تاریخ نازنین تبریز )787(.
ش ۵۴9 تاریخ کتابخانه عارف حکمت در شهر مدینه، نستعلیق 1 
رجب 879، عنوان شنگرف، 20 برگ 13 سطر با تملك اسماعیل 

در 1101، ربعی.
تبریزی  درویش  یوسف  حاج  نسخ  عارف حکمت،  تاریخ  ش ۵1۴ 
با سرلوح و جدول زرین و الجورد، عنوان  در پایان شوال 12۶7، 

شنگرف، 12 برگ، رحلی.
] این دو نسخه را در شهر مدینه در همان کتابخانه دیده ام و جای 
دیگر از آن سراغ نگرفته ام. نشریۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران 
دفتر پنجم »فهرست مکتبه شیخ االسالم عارف حکمه در مدینه« 

ص ۴۴0-۵0۴[
دورۀ   )۱3۴6( تبریز  دانشگاه  ادبیات  دانشکدۀ  نشریۀ   –  ۱
83: 3۶3-3۶2 و همچنین: پیشنماز زاده، قدرت اهلل، بیست و پنج 
جستار از محمدتقی دانش پژوه، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 

تهران، 1۴00، رویه های ۴27-۴28.
2 - عجایب الدنیا از ابن محدث تبریزی )نیمه اول قرن هفتم( با 
تصحیح و تحقیق علی نویدی مالطی و ترجمۀ مقدمه و تعلیقات 
چاپ مسکو از محسن شجاعی، انتشارات دکتر محمود افشار، چاپ 

اول، بهار 1397، رویه های 17 و 18.
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گزارش جنایت ترکان تاتار در تبریز؛

روایت محمدعلی  جمال زاده و یحیی دولت آبادی از نسل کشی ارامنه؛

تـاریخ واقعــه تبـریـز

شکایت ایرانی از بی رحمی عثمانی

جعفر وثوقی 

سید محمدعلی جمال زاده نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود. او را پیشتاز قّصه نویسی معاصر، پدر داستان کوتاه در زبان 
فارسی و آغازگر سبک واقع گرایی در ادبیات فارسی می دانند. او نخستین مجموعٔه داستان های کوتاه ایرانی را با عنوان یکی 
بود و یکی نبود در سال ۱300 در برلین منتشر ساخت. دارالمجانین، سروته یه کرباس و کباب غاز و قصه های کوتاه برای 
بچه های ریش دار از سایر آثار این نویسنده ایرانی است. جمال زاده در سال ۱۹65 نامزد جایزه نوبل ادبیات شد و در سال 

۱۹6۹ نیز در یک قدمی جایزه بود. 

نویسنده  خوشنویس،  شاعر،  دولت آبادی  یحیی 
وقایع مشروطیت و پس از مشروطیت، و از مؤسسان 
نهادهای نوین آموزشی در ایران چون انجمن معارف 
مدرسٔه سادات بوده است. وی ازجمله رجال سیاسی 
عصر مشروطه و دوران پس از آن تا اوایل حکومت 
خاطرات  معروف  کتاب  و  می آید  به شمار  شاه  رضا 
زندگی نامه های  مهم ترین  از  یحیی  حیات  نام  با  او 

خودنوشت نثر فارسی است. 



نسبت میان زبان ترکي آذربایجانی و هویت ایراني را 
چگونه ارزیابي مي کنید؟

پیش از پرداختن به موضوع این پرسش ، بیان این نکته 
را الزم مي دانم که وحدت و یکپارچگي و انسجام ملي هر 
کشوري به ویژه ایران در گرو برقراري امنیت و توسعه همه 
جانبه ي آن در عرصه هاي سیاسي، اجتماعي و فرهنگي 
و دیگر عرصه ها است. هرگونه بي توجهي ویا کم توجهي 
به حقوق همه اقوام ایراني ساکن در سرزمین ایران در 
چارچوب قانوني که قانون اساسي جمهوري اسالي ایران 
به تصریح آن را مشخص نموده است، موجبات نارضایتي 
و زمینه هاي بروز مشکالت را فراهم خواهد ساخت. به 
باور حقیر این ویژه ي تنها یك قوم – با همه ویژگي هاي 
تعریف شده – نیست و درباره ي همه ایرانیان ساکن در 
مرزهاي ایران صدق مي کند و در این زمینه هیچ تفاوتي 
میان آذربایجاني ها، کردستاني ها، تهراني ها، خراساني ها 
و دیگر نواحي میهن مان  وجود ندارد و اما درباره ي نسبت 
میان زبان ترکي و هویت ایراني به اعتقاد بنده هیچ تعارض 
و تضادي میان این دو وجود ندارد که فرضاً تکلم گروهي از 
هم میهنان غیور و سرافراز ما در آذربایجان به زبان ترکي 
آذربایجاني، آنان را در تقابل با دیگر ایرانیان قرار بدهد. 
مردم آذربایجان همانند دیگر مردم ایران، ایراني تبار هستند 
و به غیر از عنصر زبان که در مراحل مختلف تاریخي و 
طي چندین دوره زبان آنان تغییر نموده و از آذري – که 
گویشي از پهلوي بوده – به ترکي آذربایجاني تبدیل شده، 
در موارد دیگر، از پیشینه ي مشترك تاریخ، ن ژاد، فرهنگ و 
تمدن، دین – چه پیش از اسالم و چه پس از آن - ، آداب 
و رسوم و سنن، اعیاد ملي مانند نوروز، اعیاد مذهبي و ... 
یکساني برخوردار هستند و صرف تکلم آنان به زبان ترکي 
آذربایجاني، هویت ایراني آنان را نفي نمي کند و در این 
زمینه باید حساب کساني را که با بهره برداي از وجود پاره 
اي مشکالت – که تنها خاص منطقه اي نیست – استفاده 
نموده و مسایلي را عنوان مي نمایند را  از حساب بخش 
گسترده اي از مردم آذربایجان که اتفاقاً تجربه ي تاریخي 

بسیار خوبي در این زمینه ها دارند، جدا نمود.
درباره ایران گرایي در ادبیات ترکي دوران قاجار به 

ِوِیژه سالهاي مشروطه توضیحاتي بفرمایید.
اساساً در دوره مورد اشاره در پرسش، ما گرایشي به غیر 
از ایران گرایي در ادبیات ترکي آن دوران نمي بینیم. البته 
منظورم به طور مشخص فقط در ارتباط با موضوع پرسش 
است و گرنه مضامین و محتواي اشعار شعراي ترکي گو 

پیرامون بسیاري از مسایل دیگر هم بوده است. به هر 
ضعیف  آنچنان  داشته،  وجود  گرایشي  هم  اگر  صورت 
و ناچیز بوده که قابل توجه نیست، یعني نمي توان آن 
را به عنوان یك جریان آگاهانه و هدفمند با پشتوانه ي 
در  را  ما  همین  اتفاقاً  نمود.  ارزیابي  دار  ریشه  فرهنگي 
از   – امروزي  واقعي  غیر  مباحث  جریان شناخت طرح 
نظر تاریخي- یاري مي رساند. حتي در آن سوي ارس و 
در قفقاز نیز ما شاهد تمایالت نیرومند ایران گرایي در 
میان روشنفکران و نخبگان آن سامان هستیم. چهره هاي 
شاخصي مانند محمدامین رسول زاده که بیش از دوسال 
از دوران نویسندگي حرفه اي خود را در ایران گذراند و 
روزنامه نگاران و روزنامه نگاري ان زمان از او بهره ها بردند 
و احمدآقا اوغلو نویسنده و روشنفکر مشهور که این هر 
دو بعدها با گرایش به محافل پان ترکیستي در ترکیه به 
شدت از مواضع پیشین خود فاصله گرفتند. میرزا علي اکبر 
صابر و جلیل محمد قلیزاده که با دفاع جانانه از انقالب 
مشروطه ایران در روزنامه مالنصرالدین به حمایت از مردم 
ایران برخاستند و شعرهاي صابر زبانزد ایرانیان بوده و تاثیر 
بسزایي در میان مردم گذاشت. اساساً روزنامه مالنصرالدین 
چنان تاثیر ژرفي داشت که به دستور محمد علي شاه 
قاجار، روسیه جلوي ورود آن را به ایران گرفت. ببینید 
جلیل محمد قلي زاده در شماره 3 روزنامه مالنصرالدین 
درباره ي ایران و ایراني با چه لحن دلسوزانه اي نوشته:“ 
وقتي قانون اساسي نوشته مي شد، من خوشحال شده 
بودم که ایران نیز درست شد، امیدوار بودم که سرانجام 
ایرانیان نیز خواهند توانست نفسي بکشند...“. اگر چه با 
شکست انقالب مشروطه آرزوي او و دیگر ایرانیان بر باد 
رفت، اما آیا لحني صمیمانه تر، دوستانه تر و دلسوزانه تر از 
این مي توان یافت؟ ویا حجم اشعار صابر درباره ي ایران و 
انقالب مشروطه و توجه او به اشعار شعراي بزرگ ایراني 
مانند فردوسي – که او بخش هایي از داستان سیاوش 
را به ترکي آذربایجاني ترجمه نموده است – از چه چیز 
حکایت مي کند. مثال ها و نمونه ها بسیار زیادند و اشاره 
به همه ي موارد مثنوي هفتاد من مي شود. در این دوره 
در خود ایران مي توان از معجز شبستري، رضا صراف و 
محمد هیدجي نام برد که به ترکي و فارسي هر دو شعر 
سروده اند و اشعارشان از نظر شکل و محتوا، تفاوت هایي 
با یکدیگر دارد که موضوع بحث ما نیست. مثالً معجز 
شبستري در اشعارش بر مضامین اجتماعي چون فقر، بي 
عدالتي، جهل و خرافات و مانند اینها اشاره نموده و یا آقا 

رضا صراف که اشعارش بیشتر بن مایه هاي مذهبي دارد، 
اما در آثار هیچ یك از این ها مطلبي که نافي هویت ایراني 
باشد، وجود ندارد. البته این ها که نامشان برده شد از چهره 
هاي شاخص هستند و گرنه شعراي دیگري هم هستند که 
به دلیل جلوگیري از طوالني شدن بحث از آوردن نام آن ها 

صرف نظر مي کنیم.
هویت ایراني در اشعار شهریار تا چه اندازه مورد 

توجه بوده است؟
آنچه که مسلم است، شهریار یکي از بزرگ ترین شعراي هم 
روزگار ما بود که از آذربایجان برخاست. او به هر دو زبان ترکي 
و فارسي تسلط داشت و در هر دو زبان اشعار ارزنده اي سروده 
است. با مروري به شعرهاي فارسي و ترکي شهریار که چاپ 
شده است، کوچك ترین تردیدي باقي نمي ماند که شهریار 
در عین تعلق خاطر به زادگاه خویش، همواره بر وحدت و 
یکپارچگي ایران تاکید کرده است. شهریار خود را ایراني 
مي دانست و با سرودن شعر براي بسیاري از شخصیت هاي 
ایراني و یا با اشاره به مظاهر فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران به 
روشني به هویت ایراني خویش اشاره کرده است. شعرهایي 
مانند: سیه چشمان شیرازي، به یاد تهران، آذربایجان، بارگاه 
حافظ، مکتب حافظ، قند پارسي، در بارگاه سعدي، رودکي، 
موالنا در خانقاه شمس تبریزي، فردوسي و ده ها شعر دیگر 
که در دیوان شهریار وجود دارد، موید این گفته ماست. افزون 
بر آنچه گفته شد، مي توان به نمونه هاي بسیاري از اشعار 
شهریار در باب توجه ژرف او به میهنش ایران اشاره کرد. در 
اینجا به ابیاتي از سروده هاي این عاشق فرهنگ و تمدن ایران 

و ایراني – که دغدغه اصلي او جز وحدت ایران چیز دیگري 
نبود- اشاره مي کنم. ابتدا ابیاتي از شعر ”فردوسي“ شهریار را 
مي آورم که کامالً بیانگر احساسات این شاعر بزرگ نسبت 
به میهنش ایران است:آن گوشه سواد سهمگین کوهیست/

بر سینه ی آن کوه کالن بنشسته/چون سخره سواد هیکلی 
رویین تن..آنگونه که سیمرغ نشیند بر قاف/گویی که یکی 
مجسمه است از مفرغ/میدانی کیست؟او شاعر ایده ال ما 
فردوسی ست/او پیکره ی غرور ملّیت ماست...../ اکنون نه به 
تبریز و به ایران تنها/ دنیا همه یك دهن به پهناي فلك /.../ در 
گوش تو با دهان پر مي گویند: فردوسي و شاهنامه جاویدان 
اند )دیوان شهریار،ج2،ص1121( شهریار بر این باور است که 
آذربایجان سر ایران است، به همین خاطر در شعري به نام » 

به پیشگاه آذربایجان عزیزم« چنین مي سراید:
روز جانبازي است اي بیچاره آذربایجان  

سر تو باشي در میان هر جا که امد پاي جان...
تو همایون مهد زرتشتي و فرزندان تو

پور ایــران اند و پاك آییــن نژاد آریــان
اختالف لهجه ملیت نزاید بهر کس

 ملتي با یك زبان کمتر به یاد آرد زمان....
این قصیدت را که خون جوش ایرانیت است   

گوهر افشان خواستم در پاي ایران جوان
)دیوان شهریار،ج۱،صص355 – 35۱( 

از  اي  پاره  هاي  ناداني  از  دلش  که  هم  آنجا  شهریار   
هموطنان ناآگاه پردرد است، با گالیه اي دوستانه از آنان 
باز بر وحدت و یکپارچگي ایران تاکید نموده و به صراحت 
سخنان تفرقه انگیز را کار دشمنان ایران و ایراني مي داند 
که آگاهانه بذر نفاق در میان مردم ایران زمین مي پاشند.در 

شعر » تهران و تهراني« او به روشني چنین سروده است:
چو خواهد دشمني بنیاد قومي را براندازد 

نخست آن جمع را از هم پریشان و جدا سازد
چو تنها کرد هر یك را به تنهایي بدو تازد

چنـان انـدازدش از پا که دیگـــر سر نیفـرازد
نمونه ها بسیار زیاد است و چنانچه قرار بر اشاره به همه 
ي آنها باشد، مطلب به درازا مي کشد. اما باید این نکته را 
گوشزد نماییم که به شهادت سروده هاي بسیار زیادي از 
شهریار او یك ایراني تمام عیار و عاشق مظاهر فرهنگ و 

تمدن ایراني است.
در اشعار ترکی شهریار نیز می توان چنین چیزی 

قابل مشاهده است؟
الزم به تاکید است که موضوع ایران گرایی شهریار محدود 
به شعرهای فارسی او نمی شود و شهریار در اشعار ترکی 
خود نیز از این مساله غافل نبوده است. به عنوان نمونه 
به بخش هایی از یك شعر او که خطاب به سلیمان رستم، 
شاعر ساکن جمهوری آذربایجان سروده، اشاره می کنیم. 
شهریار در این شعر اگر چه در بیتی از جدایی میان آن 

سوی ارس با این سو گله می کند:
»گؤز یاشیم سان ای آراز، قویما گؤزوم باخسادا گؤرسون 

نه یامان پرده چکیب سن، ایکی قارداش آراسیندا«
اما هرگز فراموش نمی کند که یك ایرانی است و پدرش 
کورش کبیر و مادرش ایران است. بنابراین در ادامه همین 

شعر سروده است:
»آتامیز کورشی باسدیرما دا ئوز دخمه سی ایچره

آنامیز ایرانی بؤلمکده دی اوباش آراسیندا«
و باز هم نمونه ی دیگری از دل نگرانی های این شاعر بزرگ 
ایرانی نسبت به سیاست های تجاوزکارانه ی دولت های 
استعمارگر که در یکی از اشعار خویش به آن چنین اشاره 

نموده است:
قانلی دیرناخالریالن » انگلیس« ال قاتدی بیزه  

 باخیسان » روس« دا آراز دان کئچر، ایران آپارا
آرادان بیرده بیزی بؤلسه لر ارباب الریمیز

قـورخــورام قویمـویاالر تبریـزی،تهـــران آپارا  
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ادبیات ترکی آذربایجانی سرشار از ایران گرایی است
گفت وگو ي نشریه وطن یولي با مسعود عرفانیان پ ژوهشگر تاریخ و ادبیات؛

فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

احوال و اشعار میرزا معجز شبستری؛

شاعری  میهن پرست

 )1313 درگذشته   ،12۵2 )زاده  شبستری  معجز  علی  میرزا 
شاعر و فعال سیاسی آذربایجانی بود که در انتهای قرن گذشته 
به سرایش اشعار پارسی و آذری با مضامین بیشتر سیاسی  و 
برمبنای گالیه از وضع موجود، به فعالیت پرداخت. رنگ و بوی 
ملی گرایانه اشعار وی از جمله ویژگی های بارز شعر وی است.

از نکات زندگی و احوال شخصی وی می توان به داشتن دو 
برادر بزرگتر از خویش که به رفت و آمد و تجارت در استانبول 
 13۶8 پدرش  درگذشت  از  پس  کرد،  اشاره  بودند  مشغول 
به  برادران  با  و زندگی  برای همکاری  هجری خورشیدی وی 
و  تاریخ  با  آشنایی  و  آموختن  به  آن جا  در  و  رفت  استانبول 
دوران  ای  خانه  مکتب  تحصیالت  و  پرداخت  جدید  ادبیات 
کودکی و نوجوانی در شبستر را پی گرفت و در این شهر به 
فروش کتاب و نوشت افزار پرداخت، وی پس از سیزده سال 
زندگی در استانبول از آن جا که دوری از ایران وی را می آزرد 
در آستانه سی سالگی به زادگاه خویش شبستر  بازگشت، گفته 
شبستری  محمد  شیخ  هشتم  قرن  ایرانی  عارف  به  وی  شده 
 ارادتی داشت و زمان هایی را در جوار آرامگاه این عارف مشهور 

می گذراند.
برخی  رغم  علی  و  فراوان  های  ممارست  و  درخواست  با  وی 
مخالفت ها توانست موافقت عماد السلطنه محسنی رئیس وقت 
دبیرستان  نخستین  و  کند  را کسب  آذربایجان  فرهنگ  اداره 
پایه  شهر  این  در  را  نوین  مدارس  به سبك  شبستر  دخترانه 

گزاری نمیاد.
او در اشعار آذری خود به لزوم آموزش زنان و توجه به یادگیری 

آنان اشاره داشته و به طور مثال عنوان می دارد:
تکذین جهلی اولماسا زائل 

اوغلی اولماز تمدنه مایل
تکذبان نام همسر وی است و در این شعر اشاره دارد بدون از 
را  او مسیر پیشرفت  فرزندان  تکذبان  ناآگاهی در  میان رفتن 

پی نمی گیرند.
نوگرایی، دفاع از حقوق زنان، میهن دوستی مشروطه خواهانه  
سرای  مدیحه  نیز  و  مشروطه  روشنفکران  عمده  با  مطابق 
انتقادی وی را در تعارض با برخی از مخالفان تجدد در شبستر 

قرار می دهد، وی در حسب حالی از خویش بیان می دارد:
به نوحه خوانی مشغول شدم. ولی  به وطن  بازگشت  از  "بعد 
واپسگرایان  برای  نوحه  اشعار  در  حقایق  بیان  و  خوانی  نوحه 
خوش نیامد و بمن اعالن جنگ نمودند. بیست و شش سال با 
اینها جنگیدم. طوری شده بود که خیرات می دادند و عروسی 
می گرفتند و مرادعوت نمی کردند. فقط نوشتم و در گوشه و 

کنار روزگار گذراندم."
وی پس از سی سال تالش های چنینی در شبستر در دوران 
قاجار و پهلوی نخست در سن شصت سالگی و به واسطه فاصله 
گرفتن از فشارهای چنینی برای مدتی به نزد باجناق خویش 
و  شصت  سن  در  و  یکسال  از  پس  که  رود  می  شاهرود  در 

یکسالگی در همان شهر دار فانی را وداع می گوید.
به غیر از مضامین نوگرایانه،حقوق زنان وتعریض های به مفاهیم 
عرفی و مذهبی و... ملی گرایی تهییجی از ساه بیت های کار 

میرزا علی معجز شبستری است.
من جمله در شعر بلندی از وی با مضمون ایرانگرایی و میهن 

دوستی ایرانیان عنوان می دارد:
"...کمز اَل ایرانلی الر قبضه ی شمشیردن

گر توکوله سوکیمی، یر اوزونه قانالری
چوخ سو َور ایرانلی الر، جان کیمی ایرانی نی 

کج باخا هرکس اونا، لشکر ایچر قانی نی
راه وطنده فدا فوراً ایده ر قانی نی

چونکه کیان نسلی نون، جانلی دور ایمانالری..."
ترجمه: 

"...ایرانیان، دست از قبضه شمشیر نمی کشند 
اگر خونشان چون آب بر زمین بریزد

ایرانیان، ایران را چون جان دوست دارند
هرکس بدان کج بنگرد، لشکر خونش بریزد

ایرانی خونش را قربانی میهن می کند 
زیرا که ایمان نسل کیانی زنده است..."

پر واضح هست که افتخار به گذشته باستانی، لزوم جانفشانی 
در راه میهن در اشعار وی رنگی پر قوت دارد.

معجز شبستری دانشمندی دنیا دیده و نوگرا بود که مزایای 
نوعی  نیز  و  مدرن  آموزش  و  زنان  حقوق  چون  جدید  تمدن 
خرافه ستیزی و بیگانه هراسی را در کنار میهن دوستی پرجذبه 
پی گرفت و می توان او را در صف یکی از ادیبان نواندیش عصر 

مشروطه و دوران نزدیك پس از آن قرار داد.

عربستان سعودی 1۴0 میلیون دالر برای ساخت فیلم »جنگجوی کویر« هزینه می کند. فیلمی که 
در رابطه با نبرد ذوقار و جنگ میان قبایل عرب و شاهنشاهی ساسانی است. چرا عربستان برای 
ساخت فیلمی درباره این نبرد خاص هزینه بسیار کرده؟ روبرت وایت کارگردان فیلم معروف »ظهور 
سیاره میمون ها« ساخت فیلم جنگجوی صحرا را بر عهده دارد. داستان فیلم در زمانی به وقوع 
می پیوندد که عربستان از قبیله های رقیب تشکیل شده بود که مدام در جنگ بودند. امپراتور خسرو 
پرویز با بازی کینگزلی فردی بسیار بی رحم است و جنگی عظیم سر یك شاهزاده راه می اندازد. کار 
فیلمبرداری پروژه از ماه سپتامبر در شهر آینده گرایی آغاز شد که در حال حاضر دارد در استان تبوك 
واقع در شمال غرب عربستان سعودی ساخته می شود. این فیلم به عنوان نخستین بالکباستر عظیم 
عربستان و همچنین بزرگ ترین پروژه ام بی سی تا به حال به حساب می آید. غسان مسعود بازیگر 
سوری نیز نقش نعمان بن منزر را برعهده خواهد داشت. عربستان سعودی با ساخت چنین فیلمی 
آن هم در این برهه تاریخی می خواهد زمینه ساز دشمنی و شعله ور شدن کینه ایرانیان و اعراب 

شود. استفاده از سالح هنر رویداد جدیدی نیست. دشمنان ایران بارها از این سالح استفاده کرده 
اند. هر بار محور آمریکایی در منطقه سیلی می خورد، شاهد تولید و انتشار فیلم هایی می شویم که 
سعی دارند پیروزی های ایران را ناچیز نشان دهند. همان شیوه ای که در فیلم آمریکایی »003« 
دیده ایم، فیلمی که در نژادپرستی حتی از فیلم صدامی »القادسیه« نیز پیشی گرفته است. لذا گمان 
نمی کنیم فیلم سعودی جنگجوی صحرا وضعیت بهتری نسبت به دو فیلم قبلی داشته باشد. چیزی 
که عربستان با فیلم جدید خود برای آن تبلیغ می کند، همانی است که رژیم صدام با فیلم القادسیه 
تبلیغ می کرد. در فیلم القادسیه، صدام رهبری اعراب علیه فارس ها را بر عهده داشت. در جنگجوی 
صحرا نیز تالش شده تا عربستان به عنوان وحدت بخش جبهه عربی علیه ایرانیان معرفی شود.  
عربستان سعودی در سال های اخیر از فیلمبرداری پروژه های بین المللی استقبال بی سابقه ای کرده 
 )roirraW treseD( با بازی جرمی آیرونز و جنگجوی کویر )olleC( است. فیلم ترسناك چلو

با بازی آنتونی مکی دیگر فیلم هایی اند که به تازگی در عربستان تولید شده و یا در حال تولیدند.

پرهزینه ترین پروژه سینمایی 
عربستان علیه ایران

 ایران به عنوان کشوری کهن فراز و فرودها و اقوام و زبان ها و خرده فرهنگ های گوناگونی را میزبانی کرده و خود نیز تحوالت و دگرگونی های فراوانی را از سر 
گذرانده اما همواره هویت بارز ایرانی مانند نخ تسبیح این تفاوت ها را به هم پیوند زده است. با آنکه زبان فارسی با تفاوت هایی در طول تاریخ محور اصلی این 
هویت بوده اما زبان های محلی نیز هر یک به سهم و اندازه خود در این فرهنگ بالیده اند و تاثیر گرفته و تاثیر گذاشته اند.  زبان ترکی آذربایجانی به عنوان زبان 
کنونی مردمان آذری بخشی از فرهنگ ایرانی است و آثار هنری ارزشمند و بزرگ این زبان چون حیدربابایه سالم و ترانه آیریلیق در دامان همین فرهنگ 
پرورش یافته و بزرگترین گویندگان این زبان چون نسیمی و شاه اسماعیل خطایی و استاد شهریار نیز ذیل تمدن و فرهنگ ایرانی هستند.  وطن یولی در گفتگو 

با استاد مسعود عرفانیان پژوهشگر تاریخ و ادبیات و پژوهشگر دانشنامه جهان اسالم به بررسی پیوند زبان ترکی آذربایجانی و فرهنگ ایرانی پرداخته است:
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مالنصرالدین نام نشریه ای بود که به سردبیری جلیل محمدقلی زاده به 
زبان ترکی آذربایجانی و گاهی اوقات به زبان روسی منتشر می شد. این 
نشریه در ابتدا در تفلیس )از 190۶ تا 1917( منتشر می شد و سپس 
در تبریز )در 1921( و باکو )از 1922 تا 1931( انتشارش ادامه یافت.

در صفحات مالنصرالدین کلمه ی »وطن« تقریباً همیشه به ایران اطالق 
می شود، نه به عنوان یك مکان بلکه به عنوان یك حوزه یا یك وضعیت 
ذهنی ــ و در عین حال نوعی حس دلتنگی و اشتیاق را با خود به 
همراه دارد. این احساس دلبستگی عمیق به سرزمین ایران در اشعار، 
مقاالت و نگاره های لیتوگرافی این مجله نیز نمایان است. با این حال 
آن را به بهترین وجه می توان در بسیاری از مقاالت و کارهای مصّور 

معطوف به انقالب مشروطه ی ایران مشاهده کرد.
این نشریه که به انتقاد از حکومت های استبدادی و نیز خرافات و عادات 
مردم قفقاز و کشورهای اسالمی می پرداخت نقش مهمی در بیداری 
مردم و جنبش مشروطه ایران داشت. میرزا علی اکبر صابر با نام مستعار 
هوپ هوپ در آن اشعار انتقادی خود را منتشر می کرد. کاریکاتورهای 
آن که به دست عظیم عظیم زاده و اسکار شیمرلینگ و یوزف روتر 
آلمانی کشیده می شد از شاهکارهای کاریکاتور سیاسی و اجتماعی 
است. این روزنامه تأثیر زیادی بر نشریه صوراسرافیل داشت. انتشار 
مالنصرالدین مهم ترین کار فرهنگی جلیل محمدقلی زاده بود و دشمنان 
زیادی از مستبدین برای او ساخت. روزنامه مالنصرالدین نوشتارهایی 
روشنفکرانه و اصالح طلبانه داشت و این امر باعث شد تا برخی به تکفیر 
و آزار مدیر، کارکنان و حتی فروشندگان آن دست بزنند. محمدقلی زاده 
ناچار شد برای گریز از تعرض مسلمانان در محله گرجی نشین تفلیس 

اقامت کند. 

هفت

جهاندار بای اوغلو، رییس حزب ضدایرانی توران جمهوری آذربایجان اعتراف کرد به رغم گستردگی تبلیغات 
ضدایرانی در جمهوری آذربایجان، هنوز دستکم ۴0 درصد از مردم جمهوری آذربایجان با جمهوری اسالمی 
ایران هم دل هستند. این عنصر ضدایرانی فعال در جمهوری آذربایجان در گفتگو با کانال رئاکسیا تی وی گفت: 
»محبوبیت روسیه در میان مردم جمهوری آذربایجان در حد صفر است. فقط سه درصد جامعه از روسیه حمایت 
می کند. البته، در محیط سیاسی جمهوری آذربایجان و در ساختارهای دولتی، روسیه از همه عوامل خارجی قوی 

تر است. یعنی روسیه 9۵ درصد در این ساختارهای جمهوری آذربایجان قدرت دارد. اما در میان توده، حدود ۵ درصد قدرت دارد. اما، 
ایران اینگونه نیست. در میان توده، ایران اکنون ۴0 درصد قدرت دارد. هرکس هرچه می خواهد بگوید، اهمیتی ندارد. اگر تحقیقات 
اجتماعی را بررسی کنیم، امروز در میان مردم جمهوری آذربایجان ، ایران بخصوص با استفاده از عوامل دینی و مذهبی ، پایگاه های 
اجتماعی قابل توجهی در یك طبقه در جمهوری آذربایجان دارد.« جهاندار بای اوغلو ادعا کرد که اگر توانمندی روسیه در ساختارهای 
دولتی در جمهوری آذربایجان و قدرت و نفوذ ایران در ساختار جامعه این کشور در نظر گرفته شود، می توان مشاهده کرد که محور 

روسیه – ایران می تواند در جمهوری آذربایجان بسیار موثر واقع شود.

۴0 درصد مردم جمهوری 
آذربایجان همدل ایران
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د  وهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 48  8 صفحه

بیا تا جهان را به بد   نسپریم

و  چادرنشین  مغوالن  که  نمی کرد  تصور  کسی  هرگز  میانه  سده های  در 
صحرانوردی که در فراسوی جهان متمدن می زیستند، در زمانی کوتاه از ژاپن 
تا شرق اروپا را لگدکوب اسبان خود کنند. در این روزگار، به دور از چشمان 
مردمان جهان متمدن، تحوالتی اجتماعی  و سیاسی در بیابان های مغولستان 
در حال وقوع بود که سرانجام به برآمدن چنگیز پسر یسوگی منتهی شد. او 
دغدغه های اقتصادی و آرمان های سیاسی و توان رزم آوری خود و قبیله اش را 
درهم  آمیخت و سرنوشت دیگری را برای قوم مغول و همسایگانش رقم زد. در 
آن سو، فرمانروایان ترك تبار دولت خوارزمشاهی که بخش عمده ای از خاك 
ایران جزو قلمرو آنان بود، درك و شناختی از تحوالت مغولستان نداشتند و 

به سادگی و در اوج بی کفایتی ایران را تحویل امواج مهاجم مغول دادند.
مغوالن طی تهاجم خود به ایران از یك سو با کشتارهایی سراسری، بی رحمانه 
و وحشیانه در پی هراس افکنی در میان مردم برآمدند تا روحیه و توان مقاومت 
آنان را درهم بشکنند و از سوی دیگر به واسطۀ مبلغانشان، خود را مأموران و 
گماشتگان خداوند برای کیفر و عقوبت نسل خطاکار و گناه آلود کنونی جلوه 
می دادند. این گفتمان قدرت به آشکارا در تاریخ جهانگشای جوینی منعکس 
شده است. به نوشتۀ عطاملك جوینی )دیوان ساالر و تاریخ نگار سدۀ هفتم ق.( 
چنگیز خطاب به مردم بخارا گفته بود: »ای قوم، بدانید که شما مرتکب گناهان 
بزرگی شده اید و این گناه های بزرگ را بزرگان شما انجام داده اند. اگر از من 
بپرسید که دلیل این ادعایم چیست، پاسخ خواهم داد که اگر شما مرتکب چنان 

گناهان کبیره ای نمی شدید، خداوند عذابی چون مرا برایتان نازل نمی کرد«.
باوجود تالش هایی که امروزه برای تطهیر مغوالن از خون ریزی و ویرانگری 
صورت می گیرد، داده هایی که تصریح به کشتارپیشگی جنون آمیز مغوالن و 
پیامدهای فاجعه بار آن دارند، معتبر و پرشمارند. به نوشتۀ ابن اثیر )محدث و 
تاریخ نگار سده های ششم و هفتم ق.(: »شاید تا انقراض عالم و پایان جهان مردم 
این درندگان   ... نبینند  را  همانند چنین حادثه و چنین قوم خون خواری 
هیچ کس را زنده نگذاشتند، بلکه زنان و مردان و اطفال را کشتند و شکم های 
زنان آبستن را دریدند و جنین ها را نابود کردند ... مغوالن آبادترین و بهترین 
بخش های روی زمین را که ازلحاظ عمران و جمعیت بر همه جا برتری داشت 
و مردمش از همۀ جهانیان نیك خوتر و خوش رفتارتر بودند، در مدتی نزدیك به 
یك سال گرفتند و هیچ کس را در آن شهرها زنده نگذاشتند«. حتا ایلخانان 
)۶۵3 تا 73۶ ق.( به سرکردگی هوالگو، نوۀ چنگیز، که قرار بود در سرزمین های 
اشغال شده با نیروی نظامی، دولتی پایدار تشکیل دهند، ذاتاً جنگ ساالر و 
خوگرفته با قهر نظامی و تاراجگری  بودند، چنان که غازان، هفتمین ایلخان، در 
واکنش به جنگ طلبی های دائمی امیران مغول، به گواهی خواجه رشیدالدین 
همدانی )دیوان ساالر و تاریخ نگار سده های هفتم و هشتم ق.(، به آنان گفته بود: 
»من جانب رعیت تاژیك )ایرانی( نمی دارم، اگر مصلحت است تا همه را غارت 
اگر  واقع  بغارتیم«. در  اتفاق  به  نیست،  قادرتر کسی  این کار من  بر  کنم، 
دیوان ساالران کارآزموده و مدبر ایرانی ایلخانان نبودند، این فرمانروایان مغول تن 
به واقع بینی سیاسی نمی دادند و به ضرورت و اهمیت کشورداری پس از 
کشورگشایی پی نمی بردند؛ هرچند که درعمل، کار چندانی از پیش نبردند. 
ایلخانان به منظور وفق دادن خود با ایدئولوژی پادشاهی ایرانی هرچقدر در 
احیای امپراتوری ایران کوشا بوده یا حتا در پیشرفت دانش هایی چون نجوم، 
پزشکی، تاریخ  و هنرهایی چون تذهیب و نگارگری مؤثر بوده باشند، باز تأثیری 
که آنان در فروپاشی اقتصاد ایران، نابودی منابع انسانی و زیرساخت های شهری 
و روستایی، پراکندگی نخبگان و به محاق افتادن پیشرفت های علمی و فنی 
داشتند، انکارناپذیر و سهم آنان در عقب ماندگی ایران از غافلۀ رشد و ترقی، 
کالن و بی همتاست. به تصریح خواجه رشیدالدین، تا زمان او »ممالك از ده یکی 
آبادان نباشد و باقی تمامت خراب«. مغوالن با هراس افکنی گسترده و کشتار 
حداکثری و از میان بردن ساختارهای موجود به ویژه در کالن شهر های ایران )با 
قتل عام کامل و جنون آمیز غیرنظامیان و حتا حیوانات، تخریب اماکن شخصی 
و عمومی، به بردگی گرفتن مردم و به اسارت بردن صنعت کاران و پیشه وران(، 
توانستند در زمانی اندك، به پیروزی هایی گسترده و سریع دست پیدا کنند. اما 
در مقابل و در جانب ایران اشغال شده، این تهاجم ویرانگر فرایند توسعۀ انسانی 
و اقتصادی و علمی ایران را چند سده ای به تأخیر انداخت. حمداهلل مستوفی 
)دیوان ساالر، مورخ  و جغرافی  نگار سدۀ هشتم ق.( می نویسد: »شك نیست که 
خرابی ای که در ظهور دولت مغول اتفاق افتاد و قتل عامی که در آن زمان رفت، 
اگر تا هزار سال دیگر هیچ حادثه واقع نشدی، هنوز تدارك پذیر نبودی و جهان 
به آن حال اول نرفتی که پیش از آن واقعه بود«. به گواهی خواجه رشیدالدین، 
مغوالن مردمان شهرهای بزرگ را »چنان قتل کردند که به نادر کسی بماند، 
مانند بلخ و شبورغان و طالقان و مرو و سرخس و هرات و ترکستان و ری و 
همدان و قم و اصفهان و مراغه و اردبیل و بردع و گنجه و بغداد و موصل و 

اربیل« »و بعضی والیات به واسطۀ آنکه سرحد بود و عبور لشکر بسیار، به کلی 
خلق آنجا کشته شدند یا بگریختند و بایر ماند«. حمداهلل مستوفی از شهرهایی 
همچون سرجهان و کاغذکنان یاد می کند که در پی تهاجم مغوالن به کلی از 
و  نیرنگ  از هیچ  اشغال شهرها  برای  مغوالن  روزگار حذف شدند.  صفحۀ 
خشونتی روی گردان نبودند. به نوشتۀ ابن اثیر، مغوالن در زمان تسخیر شهر 
بزرگی چون مراغه در سال ۶18 ق »اسیران مسلمانی را که همراه داشتند جلو 
می انداختند تا پیشروی کنند و بجنگند. اگر این اسیران برمی گشتند یا عقب 
می نشستند، آنان را می کشتند. آنان هم ناچار می جنگیدند، ولی با اکراه ... 
مغوالن خود در پشت سر این مسلمانان می جنگیدند. بدین گونه، اسیران 
مسلمان کشته می شدند و مغوالن از کشته شدن برکنار می ماندند. چند روز 
مغوالن برای گرفتن مراغه معطل شدند و سرانجام با پافشاری و سرسختی 
بسیار آن را در چهارم ماه صفر گرفتند. پس از تصرف شهر به روی مردم 
شمشیر کشیدند و به قدری کشتند که از اندازه و شمار بیرون بود. از دارایی 
مردم شهر نیز هر چه به دردشان می خورد به یغما می بردند و هر چه به کارشان 
نمی آمد، می سوزاندند. برخی از مردم شهر گریختند و در بیغوله ها پنهان شدند. 
از این رو مغوالن اسیران را می گرفتند و به آنان می گفتند:  “در محله ها جار 
بزنید که مغوالن دیگر رفته اند”. آن ها هم ناچار بدین دستور رفتار می کردند. 
کسانی که پنهان شده بودند، همین که خبر رفتن مغوالن را می شنیدند، از 
نهانگاه های خود بیرون می آمدند. در این هنگام مغوالن آن ها را می گرفتند و 
می کشتند«. به گواهی عطاملك جوینی، مغوالن در خوارزم »مردم را محله به 
محله، کوی به کوی گرفتند و کشتند تا آنکه تمامی شهر به تسخیر درآمد. 
آن گاه مردم را به صحرا راندند. آنچه ازجملۀ اهل حرفه و صنعت بودند، یعنی 
بیش از یك صد هزار تن را جدا کردند. آنچه کودك  زن و جوان بود به صورت 
برده به اسارت بردند. باقی مردان را بین لشکر تقسیم کردند. برای هر نفر از 
لشکر بیست وچهار نفر رسید که همگی را از دم تیغ گذراندند. لشکر مغول پس 
از فراغت از کشتار، شروع کرد به غارت و ویران کردن بقایای خانه ها و محالت 
شهر. خوارزم زیستگاه شغاالن و کرکسان گردید ... پس از غارت و ویرانی، تمام 
و  پشتوانۀ زحمت  از  اکنون  و  فرستادند  به شهرهای شرقی  را  صنعتگران 
صنعتگری همان ها، آن نقاط آباد شده است«؛ مغوالن در بلخ »از کوچك تا 
بزرگ، پیر و جوان همه را به صحرا آوردند و بنا به رسم مغول به گروه های صد 
و هزار نفری تقسیم کردند و از دم تیغ گذراندند. از تر و خشك اثر نگذاشتند. 
مدت ها وحوش از گوشت مقتوالن عیشی تمام می کردند ... پس از کشتار مردم، 
آتش به باغ ها زدند. دیوارها و برج ها، قلعه و کاخ ها را با خاك یکسان کردند«؛ 
در بامیان چنگیز فرمان داد »تمام جنبندگان را از حیوان گرفته تا آدم، از دم 
تیغ بگذرانند و هیچ کس را اسیر نگیرند، حتا کودك را هم درون شکم مادر 
زنده نگذراند تا درنتیجه هیچ آفریده ای زنده نماند که در آنجا ساکن شود ... تا 
امروز هیچ مخلوقی در آن نقطه ساکن نشده است«؛ در مرو »اکثر خانه ها، 
قصرها، مساجد و معابد را ویران کردند و غیر از کسانی که به دست مغوالن در 
نقب ها و سوراخ ها و روستاها و بیابان ها کشته شده بودند، شمار کشته ها بر 
هزارهزار )یك میلیون( و سیصد هزار و کسری بالغ گردید«؛ در سبزوار »به 
قتل عام پرداختند، آن قدر که هفتاد هزار کشته شمارش و دفن شد« و در 
نیشابور »تمام مردمی را که ]پس از تصرف شهر[ زنده مانده بودند، از زن و مرد 
به صحرا بردند ... دستور این بود که شهر را چنان ویران کنند که بتوان بر روی 
آن به زراعت پرداخت، حتا سگ و گربه را زنده نگذراند. داخل شهر هرکس باقی 
مانده بود، تمامی را کشتند، مگر چهارصد نفر را که به نام پیشه ور بیرون آوردند 
و با خود به ترکستان بردند. آن گاه سرهای مردگان را از تن جدا ساختند و در 
مجالس جداگانه سر مردان، زنان و کودکان را به معرض تماشا نهادند ... اماکن 
و مساجد و مساکن را با خاك یکسان کردند«. به گواهی منهاج سراج )قاضی و 
تاریخ نگار سدۀ هفتم ق.(، مغوالن »سیستان را به جنگ بگرفتند و در هر کوی 
و در هر خانه جنگ بایست کرد تا بر خلق دست یافتند، که مسلمانان سیستان، 
از زن و مرد، ُخرد و بزرگ، جمله جنگ کردند، از کارد و به تیغ تا همه کشته 
شدند، و عورات همه شهادت یافتند«. به نوشتۀ سیف هروی )تاریخ نگار سدۀ 
هشتم ق.( مغوالن در هرات »جوی های خون از درون و بیرون شهر روان کردند 
و خلق را از جوان و پیر و صغیر و کبیر به قتل رسانیدند و هیچ سری را بر تن 
و بدنی را با سر نگذاشتند و تمامت بناها و سراهای شهر را فروکوفتند و خندق 
را بینباشتند و شرفات و ابراج و بارو را خراب کردند. هفت روز جز به کشتن و 
سوختن و کندن و خون ریختن به کار دیگر قیام ننمودند. بدین سان شهر 
هرات از آفات زمان و عاهات دوران ویران گشت و افزون از هزارهزار )یك 
میلیون( و ششصدهزار و کسری از خلق هرات شهید شدند«. شیخ نجم الدین 
رازی )صوفی سدۀ هفتم ق.( دربارۀ تهاجم مغوالن می نویسد: »قتل از این 
بیشتر چگونه بود که از ترکستان تا درِ روم و شام در چندین والیت قتل و 
خرابی کردند. تا از یك شهر ری که مولد و منشأ این ضعیف است، و والیت آن 
قیاس کرده اند، کمابیش پانصد هزار آدمی به قتل آمده است و اسیر گشته«. 
عجیب آنکه پس از مرگ چنگیز نیز مردم از زیانکاری او در امان نبودند، 
چنان که به گواهی جوینی، پس از مردن چنگیز، چهل دختر را از تبار امیران و 
سردارانی که مالزم خدمت چنگیز بودند، به همراه اسبانی گزیده قربانی کردند 
تا به روح او بپیوندند. جان ساندرز )مغول پژوه انگلیسی( دربارۀ چنگیز می نویسد: 
»او بیابانگردی بی سواد بود که کشاورزی را خوار می شمرد و از شهرها بدش 
می آمد و سرزمین های مسکون و متمدن را فقط منابعی برای غارت و غنیمت 
می پنداشت. آزادگردی در استپ های نامحدود تنها زندگی خوبی بود که او 
می شناخت و می خواست«. تهاجم ویرانگرانۀ چنگیز به ایران و در پی آن 
بی تدبیری و بی کفایتی فرمانروایان ایلخانی و کشمکش ها و تعدی گری های 
دائمی امیران مغول، آسیب های ژرف و گسترده  ای را به ایران وارد ساخت که 
جبران و بازسازی آن ها به سادگی و در کوتاه مدت ممکن نبود و کوشش های 
دیوان ساالران ایرانی ایلخانان نیز تأثیر چندانی در بهبود اوضاع نداشت؛ زیراکه 
مغوالن هدفمندانه با کشتار وسیع جمعیت انسانی به ویژه در کالن شهرها و از 
میان بردن ساختارها آن ها و با به اسارت بردن نخبگان و پیشه وران و تهی کردن 
ایران از حضور آنان، در پی این بودند که سرزمین های متمدن آسیای غربی را 
از هر نوع زایایی و پویایی انسانی و علمی و فنی در حال و آینده مانع شوند تا 
در فراسوی مرزهای مغولستان، هرگز هماورد و رقیب و مدعی و منازعی نداشته 

باشند. احیای ایران از پس این خسارات عظیم، هنوز در هرحال جریان است.

نوزدهم، در قفقاز  از شاعران پرآوازه قرن  اکبر صابر  میرزا علی 
و در شهر شماخی به دنیا آمد. در مکتب خانه زبان فارسی را 
آموخت و همزمان اشعاری به ترکی و فارسی می سرود. کتاب 
محتوای  درباره  اوست.  ترکی  اشعار  حاوی  نامه“  هوپ  ”هوپ 
از  حمایت  و  طلبی  صلح  ستیزی،  خرافه  توان  می  صابر  اشعار 

مشروطه خواهان ایران اشاره کرد. 
میرزا علی اکبر طاهرزاده صابر شاعر اجتماعی و انقالبی بود. او در 
18۶2 در شهر شماخی آذربایجان زاده شد. در کودکی به مکتب 
رفت و پس از دایر شدن مدارس جدید در باکو به مدرسه رفت. 
در 188۴ برای زیارت سفری به مشهد و سمرقند و بخارا کرد و 
مدتی هم به کربال رفت. مدت ها به فارسی و ترکی آذربایجانی 

غزل و قصیده می سرود.
سرود  مرثیه  و  نوحه  صورت  به  را  خود  اشعار  نخستین  صابر 
سرانجام  و  درآورد  نظم  به  فرهنگی  سروده هایی  آن  از  پس  و 
پرداخت.  به جستارهای سیاسی  بعد  به  در سال 190۵/128۴ 
این دگرگونی  باعث  قفقاز  تأثیر آن در  و  انقالب 190۵ روسیه 
شد و صابر با آغاز به کار نشریه مالنصرالدین به جمع نویسندگان 
آن پیوست. در سال های 1911-190۶ صابر یکی از کوشاترین 
با  بود. سروده های طنز صابر  همگاران مجله طنز مالنصرالدین 
)متبسم  گوله ین“  ”آغالر  ”هوپ هوپ“،  چون  مستعاری  نام های 
جنبش  جریان  در  می شد.  چاپ  شیبانی“  ”ابونصر  و  گریان( 
و  می شد  خوانده  ایران  در  او  اشعار  و  آثار  ایران  در  مشروطه 
بیشتر  داشت.  زیادی  اثر  ایران  روشنفکران  و  نویسندگان  بر 
نفتی  باکو در مدارس  در  فقر گذشت. در 1910  در  او  زندگی 
باکو  در   سل  بیماری  از   1911/1290 در  و  می داد   درس 

درگذشت.
در  وی  اشعار  است.  تحول خواه  و  واقع گرا  سبك  صابر  سبك 
بخش  شده است.  جمع آوری  )هدهدنامه(  هوپ هوپ نامه  دیوان 
آذربایجانی هوپ هوپ نامه توسط احمد شفائی به فارسی ترجمه 

شده است.
آثار صابر بدین گونه فصل بندی شده است:

 ساتیریك شعرلر ) اشعار طنز ( 1911 – 190۶
  تازیانه لر ) جوابیه ها ( 1911 – 1910

  بحر طویل لر ) بحر طویل ها ( 1907 - 190۶
  مختلف شعرلر ) اشعار گوناگون ( 1911 - 1902

  نشر ایللری بللی اولمایان شعرلر ) اشعاری که سال انتشارآنها 
نامعلوم است (

  اوشاقالر اوچون شعرلر ) اشعار کودکان ( 1911 – 1902
  نشر ایللری بللی اولمایان اوشاق شعرلری ) اشعار کودکان که 

سال چاپ آنها مشخص نیست (
  ترجمه لر ) برگردانها ( 1910 – 190۶

  فارسجا شعرلر ) اشعار فارسی (
  مکتوبالر ) نامه ها (

بیان  شیوه  و  ادا  طرز  مبتکر  »او  دهخدا:  زنده یاد  گفته  به 
مخصوصی شد. وی طفل یك شبه ای بود که دوره صد ساله را 

پیمود و از افکار و از نویسندگان عصر خود قرن ها پیش افتاد.«
بن مایه اصلی شعر او، مردم و انتقاد از مناسبات نادرست میان 
آن  هاست و صابر دغدغه ای جز افشای این کژی ها و ناراستی ها 
و مبارزه با مفاسد اجتماعی و مناسبات کهنه و پوسیده ندارد. 
زبان شعر او، همان زبان مردم بود و به گفته برخی، او نخستین 
کسی بود که زبان محاوره را وارد زبان ادبی کرد. او در بیداری و 
آگاهی مردمان شرق، به ویژه آذربایجان، ایران و ترکیه عثمانی 

نقش به سزایی داشت.

صابر شاعری واقع گرا و متجدد بود که دگرگونی گسترده ای در 
ادبیات و شعر طنز نه تنها آذربایجان بلکه ایران و برخی دیگر از 
کشورهای شرق ایجاد کرد. به گفته عباس صّحت، »صابر میان 
شعر کهن و شعر جدید، فاصله ای به وسعت یك سده ایجاد کرد 
که دیگر بار کسی را یارای بازگشتن و پریدن از آن نیست«. او 
بر بسیاری از شعرا و نویسندگان و روزنامه نگاران هم دوره خود و 

پس از خود تأثیر گذارده است.
اوج  در  و  تنگ  دستی  و  فقر  در  صابر،  علی اکبر  میرزا  سرانجام 
شکوفایی خویش، در )سال 1290ش( چشم از جهان فروبست و 
از رنج تن آسود. او در آخرین شعر خود، دمی پیش از مرگ، این 

رباعی را به زبان فارسی سرود:
راهم بدهید، روبه  راه آمده ام
بر درگه حضرت اله آمده ام

بی تحفه نیامدم، نه دستم خالی  ست
با دست پر از همه گناه آمده ام.

شعر زیر در ستایش ستارخان یکی از سروده های صابر است:
 حال مجذوبیم گؤروب ، قاره، دئمه دیواندیر
نعره ی شوریده می ظن ائتمه بیر افسانه دیر

شاعرم ، طبعیم دنیز،شعر تریم دردانه دیر
بهجتیم، عیشیم،سروریم، وجدیم احرارانه دیر

انجذابیم جرئت مردانه ی مردانه دیر
آفرینیم همت واالی ستارخانه دیر!

تا کی،ملت ملت مجمعین تهراندا ویران ائتدیلر
ترکلر ستارخان ایله عهدوپیمان ائتدیلر

ظلم و استبداده قارشی نفرت اعالن ائتدیلر
ملته،ملیته جان نقدی قوربان ائتدیلر

آیه ی ”ذبح عظیم“ اطالقی اول قربانه دیر
آفرینیم همت واالی ستارخانه دیر!

حق مددکار اولدی آذربایجان اتراکینه
آل قاجارین پروتست ائتدیلر ضحاکینه

اول شهیدانین سالم اولسون روان پاکینه
کیم،توکولموش قانالری تبریز و تهران خاکینه

اونالرین جنت دگولدور منزلی ، آیا نه دیر؟
آفرینیم همت واالی ستارخانه دیر!

ایشته ستارخان،باخیز،بیر نوعی اقدامات ائدیب
بیر وزیر و شاهی یوخ،دؤنیانی یکسر مات ائدیب

عرض اسالمی،وطن ناموسینی یوز قات ائدیب
حرمت حیثیت ملیتین اثبات ائدیب

ایندی دونیانین توجه نقطه سی ایرانه دیر
آفرینیم همت واالی ستارخانه دیر!

ایشته ستارخان،باخیز ایرانی احیا ائیلدی
ترك لوك،ایرانلی لیق تکلیفین ایفا ائیلدی
بیر رشادت،بیر هنر، گؤستردی دعوا ائیلدی
دولتین بیر ”عین“نی دونیاده رسوا ائیلدی

قاچماییب پروانه تك اوددان،دئمه پروانه دیر
آفرینیم همت واالی ستارخانه دیر!

آفرین،تبریزیان،ائدیز عجب عهده وفا
دوست و دوشمن ال چالیب ائیلر سیزه صد مرحبا!

چوخ یاشا، دولتلی ستارخان افندیم،چوخ یاشا!
جنت اعالده پیغمبر سیزه ائلر دعا

چون بو خدمتلر بوتون اسالمه دیر، انسانه دیر
آفرینیم همت واالی ستارخانه دیر!

  میرزا علی اکبر صابر 

مغوالن: امپراتوری غرقه در خون

میرزا علی اکبر صابر شاعر مشروطه

نشریه مالنصرالدین و وطنی به نام ایران

بای اوغلو که طی ماه های گذشته اعالم زودهنگام برخی اقدامات ضدایرانی حکومت جمهوری آذربایجان به وی سپرده شده است، گفت هدف این افشاگری من، خنثی کرد و  صفر کردن توانمندی محور روسیه – ایران در محیط سیاسی جمهوری آذربایجان است.
این فعال پان ترکیست  با ابراز نگرانی درباره احتمال وقوع اعتراضاتی علیه حاکمیت باکو در ماه مه ، مدعی شد که هدف اصلی از ایجاد تنش های جاری در ایروان نیز  ایجاد فضایی مناسب برای ایجاد تنش های مشابه در باکو است.

وی همچنین گفت تاکید رهبر ایران بر اینکه دولت های همکار رژیم صهیونیستی باید از سرنوشت دولت مصر درس عبرت بگیرند، تهدیدی برای جمهوری آذربایجان است. زیرا، کشور همسایه ایران که به همکاری با صهیونیسم متهم می شود، جمهوری آذربایجان است.
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د  وهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 48  8 صفحه

صاحب امتیاز و مد  یرمسئول:
د  اود   د  شتبانی

Vatanyoli.mag@gmail.com

دبیر تحریریه:
میالد امیدوار
مد  یراجرایی:

داور دشتبانی
مد  یرهنری:
جواد ِباللی زیر نظر شورای سرد  بیری

»وطن یولوند  ا« به معنی »د  ر راه وطن« عنوان نشریه ای تبلیغاتی د  ر تبریز بود   که ارتش سرخ اتحاد   
جماهیر شوروی د  ر سال های د  هه 20 با هد  ف ایجاد   زمینه های فرهنگی اشغال د  ائمی آذربایجان 
توسط روس ها منتشر می کرد  . نام نشریه »وطن یولی« به معنی »راه وطن« با کنایه به آن واقعه 
تاریخی د  رصد  د   است سیمای حقیقی ایران زمین را معرفی نمود  ه و بر پیوستگی های فرهنگی و 

تاریخی این سرزمین تاکید   کند  .

خصم اوالً هرکیم بیزه، آلت ایدروخ اونالری 
قورخی ندور بیلمروخ، بیز وطن اصالن الری

عرصه میدانی بیز دشمنه تنگ ایلروخ 
حمله صف دشمنه، مثل پلنگ ایلروخ

حکم ایده گر خلقیمیز، شیریله جنگ ایلروخ 
خلق آقامیزدور بیزم، بیز انون اوغالنالری

قوخما عجم ملتی، همهمه شیردن 
ایلمروخ باک بیز، نعره شصت تیردن

چکمز اَل ایرانلی الر قبضٔه شمشیردن 

گر توکوله سوکیمی، یر اوزونه قانالری
چوخ سو َور ایرانلی الر، جان کیمی ایرانی نی 

کج باخا هرکس اونا، لشکر ایچر قانی نی
راه وطنده فدا فوراً ایده ر قانی نی 

چونکه کیان نسلی نون، جانلی دور ایمانالری
صفحهٔ تاریخده شانلیدی چون آدیمیز 

رستم دستان کیمی جنگ ایدر افرادیمیز
دیو سفیدین قولین باغالمیش اجدادیمیز 
سطوت تاریخیمیز قورخودار انسانالری

تابع ایرانیدی بلخ و بخارا و شام 
هند و خطا و ختن، یثرب و بیت الحرام

آلتی مین ایل تیتردیب، کره ارضی تمام 
بیز عجم اوالدونون سام و نریمانالری

ترجمه :
هرکه با ما دشمن شود، به زیر می کشیمش 

با ترس بیگانه ایم، ما شیران میهن
میدان کارزار را بر دشمنان تنگ می کنیم 

چون پلنگ بر صف دشمن می تازیم

اگر ملتمان فرمان دهد، با شیر می جنگیم 
ملت آقای ماست و ما پسرانش

ملت عجم از همهمه شیر مترس 
ما از نعره شصت تیر هم باکی نداریم

ایرانیان، دست از قبضه شمشیر نمی کشند 
اگر خونشان چون آب بر زمین بریزد

ایرانیان، ایران را چون جان دوست دارند 
هرکس بدان کج بنگرد، لشکر خونش بریزد

ایرانی خونش را قربانی میهن می کند 

زیرا که ایمان نسل کیانی زنده است
چون نام ما در برگهای تاریخ درخشان است 

افرادمان چون رستم دستان می رزمند
نیاکانمان دست دیو سپید را بسته اند 
هیمنه تاریخ ما همگان را می ترساند

]روزگاری[ بلخ و بخارا و شام تابع ایران بودند 
هند و ختا و یثرب و بیت الحرام]نیز[

شش هزار سال کره زمین را لرزانده است 
فرزنداِن سام و نریمان ما عجمان

ایرانلیالر
میرزا معجر شبسرتی

ــگ  ــای  فرهن ــه ه ــی از ُدردان ــدار یک ــران، داغ ای
و ادب خــود شــد. ســخن از محمدعلــی اســالمی 
ندوشــن یعنــی ســخن از »ایــران«؛ اگــر شــعری 
بــه نــام و بــرای او ســروده شــود، تمــام اســتعاره 

هــای آن شــعر را بایــد »ایــران« بنامیــم.
گــروه فرهنــگ و ادب: ایــران جــان، داغــدار یکــی 
از ُدردانــه هــای  فرهنــگ و ادب خــود شــد. شــعر 
ــش،  ــِم حقوق ــه و عل ــتارش، ترجم ــد و نوش و نق
ــرای  ــش ب ــانی های ــان فش ــش و ج ــام پژوه تم
ــود.  ــران« ب ــی »ای ــاِم نام ــاع از ن ــرافرازی و دف س
ــی  ــن یعن ــالمی ندوش ــی اس ــخن از محمدعل س
ســخن از »ایــران«؛ اگــر شــعری بــه نــام و بــرای 
او ســروده شــود، تمــام اســتعاره هــای آن شــعر را 

ــران« بنامیــم. بایــد »ای
عشــق بــه »ایــران«، قلــم کیمیایــی آن یــاِر 
فرزانــه را بــه جوهــِر ورجاونــِد دغدغــه ی میهــن 
آغشــته کــرده بــود. عمــر گرانمایــه و پربــار خــود 
ــف  ــص، وق ــِی خال ــورانه و نگران ــوق دانش را باش
ــود.  ــرده ب ــران ک ــگ و ادب ای ــه فرهن ــت ب خدم
ــی  ــان م ــك زب ــر از ی ــزون ت ــی را اف ــان فارس زب
دانســت : »زبــان فارســی، وســیله ی یکپارچگــی 
ــران و  ــام ای ــوده اســت کــه تحــت ن ســرزمینی ب
ــته؛  ــرار داش ــران، ق ــرزمینی ای ــرو س ــا در قلم ی
سرنوشــت ایــران را بــه عنــوان یــك واحــد 
ــه سرنوشــت خــود  مســتقل فرهنگــی، وابســته ب
ــان فارســی،تا حــدی  کــرده؛ افــت و انحطــاط زب
ــی  ــی و اجتماع ــاط فرهنگ ــت و انحط ــن اف مبی
ایــران شــناخته مــی شــد«)نامه ی پارســی، ســال 

ــارم، 1381( ــماره ی چه ــم، ش هفت
موضوع برای او، »ایران« بود وبس؛

ــای  ــوژی ه ــخیف ایدئول ــه ی س ــز در ورط هرگ
ــد و  ــار نش ــنفکری گرفت ــوِز دوران روش ــن س وط

ــرنداد!  ــا را س ــول نم ــذِل معق ــعارهای مبت آن ش
ــران«  ــق »ای ــت و دقی ــان، درس ــالف آن ــا برخ ام
را مــی شــناخت؛ نســبت بــه زوال اندیشــه و 
انحطــاط خــَرد، هشــدار داد و اثــر نگاشــت؛  بیش 
از هفتــاد کتــاب و صدهــا مقالــه ی ارزشــمند 
در بــاب ادبیــات فارســی، تاریــخ و فرهنــگ 
ایــران بــه یــادگار گذاشــته اســت. تأســیس 
ــه  ــار »فصل نام ــی« و انتش ــرای فردوس »ایران س
ــه  ــده ی او در زمین ــات ارزن ــتی« از خدم ی هس
ــد.  ــی می باش ــگ و ادب فارس ــی فرهن ی بالندگ
ــرای  ــوق را ب ــم حق ــل عل ــی تحصی ــن حت ندوش
»ایــران« انتخــاب کــرده بــود تــا در مســیِر تــالش 
ــش  ــون« در وطن ــت قان ــکاِن »حکوم ــرای اس  ب

گام بردارد.
ایران را از یاد نخواهیم برد

ــا  ــه ای ب ــتن مقال ــا نوش ــا« ب ــه ی »یغم در مجل
عنــوان »ایــران را از یــاد نبریــم« اشــاره ای 
ــی  ــان، یعن ــتادگی ایرانی ــاد ایس ــا نم ــط ب مرتب
ــن  ــران، شــاید ســخت جان  تری »ســرو« دارد: »ای
کشــور دنیاســت؛ به رغــم تلــخ کامی هــا، مــا 
ــه  ــم. آن هم ــود بنازی ــور خ ــه کش ــم ب ــق داری ح
گوینــده و نویســنده و حکیــم و عــارف، پــروده ی 
ایــن آب و خاك انــد. بــه تــواّلی نــام اینــان اســت 
ــم.  ــار می کنی ــود افتخ ــودن خ ــی ب ــه ایران ــه ب ک
مــا امــروز نیازمنــد آنیــم کــه از شــکوه و غنــای 
ــن  ــخت تری ــم. س ــام بگیری ــود اله ــی خ تاریخ
طوفــان، درختــان را مــی شــکند امــا »ســرو« تــا 
روی زمیــن خــم مــی شــود ولــی هرگــز کمــرش 
نمــی شــکند و دوبــاره قامــت راســت مــی کنــد. 
مــن یقیــن دارم کــه ایــران می توانــد قــد راســت 
کنــد. کشــوری نــام آور و زیبــا و ســعادتمند 
گــردد و آن  گونــه کــه درخــور تمــدن و فرهنــگ 
ــه  ــیاری ب ــای بس ــت، نکته ه ــالخوردگی اوس و س
ــانی را  ــك کس ــا بی ش ــن ادع ــوزد. ای ــان بیام جه
بــه لبخنــد خواهــد آورد، لیکــن آنــان کــه ایــران 
ــد  ــد برنخواهن ــچ گاه از او امی ــند، هی را می شناس

ــت« گرف

که ایران چو باغی است خرم بهاربه نام بزرگان و آزادگان

درباره ی »محمدعلی اسالمی ندوشن« که غریبانه درگذشت؛

»دردانـه ی ایــران« بـود

ــنده  ــاعر و نویس ــی ش ــا براهن ــرگ رض ــی م در پ
و  یادداشــت ها  کانــادا  در  ایرانــی  روشــنفکر  و 
ــر  ــیاری منتش ــای بس ــی ویژه نامه ه ــاالت و حت مق
ــی  ــاعر ایران ــن ش ــت ای ــانگر اهمی ــه نش ــد ک ش
ــاره  ــی درب ــا منف ــت ب ــارغ از داوری مثب ــت؛ ف اس
او. امــا رضــا براهنــی از جهــت مباحــث ملــی یــك 
ــه  ــه ب ــود و توج ــوب می ش ــرا محس ــال قوم گ فع
ــت دارد. ــز اهمی ــخصیت وی نی ــه از ش ــن جنب ای

ــا  ــر » رض ــا تیت ــی ب ــال سیاس ــدار فع ــرداد بنک تی
براهنــی، آنچــه روشــنفکری ایــران نبایــد باشــد!« 
دربــاره رضــا براهنــی در صفحــه اینســتاگرام خــود 
ــت  ــدر اهمی ــی آنق ــا براهن ــوم رض ــت: »مرح نوش
ــرزی  ــه خدابیام ــش ب ــه مرگ ــه در هنگام دارد ک
ــرد و  ــا نک ــش اکتف ــن برای ــرزی گفت ــا خدانیام و ی
ــم در  ــت ه ــن اهمی ــاره اش بیشــتر نوشــت. ای درب
آنجایــی اســت کــه رضــا براهنــی نمونــه ای آرمانــی 
از همــه رذایــل نســل روشــنفکران پنجــاه و هفتــی 
اســت و بایــد بــرای نســل های حــال و آینــده 
ــوزه ای  ــوس و آم ــی معک ــران الگوی ــنفکری ای روش

ــرای نبایدهــا باشــد. ب
اینجــا  در  آنچــه  کــه  بگویــم  بایــد  ابتــدا  در 
ــاره براهنــی شــاعر و منتقــد ادبــی  می نویســم درب
ــه سررشــته ای  ــن ن ــورد م ــن م ــه در ای نیســت ک
دارم و نــه دغدغــه ای. نوشــته مــن دربــاره براهنــِی 
فعــال سیاســی اســت کــه البتــه وی ایــن فعالیــت 
سیاســی را بــه حــوزه داستان نویســی تمامــا و 
حوزه هایــی چــون شــعر و نقــد هــم بعضــا تســری 
ــی  ــه براهن ــن وج ــم همی ــت ه ــود. در نهای داده ب
ــه او  ــوه در کارنام ــایر وج ــش از س ــه بی ــت ک اس

ســنگینی می کنــد. 
ــل  ــی از رذای ــه ای آرمان ــی نمون ــه براهن ــم ک گفت
ــه  ــی ک ــی اســت. رذایل روشــنفکری پنجــاه و هفت
در مــورد براهنــی می تــوان آن را بــه چهــار بخــش 

2.چپ نمایــی،  1.ایران ســتیزی،  کــرد:  تقســیم 
ــی  ــار بخش ــئولیتی. چه ــم، ۴.بی مس 3.شارالتانیس

ــود!  ــرآمد ب ــان س ــی در همگی ش ــه براهن ک
1. ایران ســتیزی در مــورد بیشــتر روشــنفکران 
پنجــاه و هفتــی امــری عارضــی و تدریجی بــود، اما 
رضــا براهنــی از معــدود کســانی بــود کــه در همان 
ــر، ایران ســتیز  ــدو ام ــی و از ب ــه طــور ذات نســل ب
ــد  ــام  غیــر معمــول فرزن ــود. همینکــه براهنــی ن ب
ــد  ــرای فرزن ــای( را ب ــول )اکت ــان مغ ــز خ چنگی
خــود بــر می گزینــد، بــه خوبــی گویــای تفکــرات 
ــی  ــتین کس ــی نخس ــت. براهن ــتیزی اوس ایران س

ــه  ــدام ب ــتراتژیك، اق ــردی اس ــا رویک ــه ب ــود ک ب
بــه  معطــوف  قوم گرایــی  بــرای  مظلوم نمایــی 
تجزیــه ایــران کــرد و نخســتین روشــنفکر مطرحی 
بــود کــه تجزیــه فرهنگــی ایــران بخشــی کانونــی 
ــی  ــتانه  براهن ــع قوم پرس ــود. مواض ــش ب از مواضع
حتــی بــا مواضــع قوم گرایــان چپــی چــون صمــد 

ــه داشــت.  ــدل فاصل بهرنگــی و علیرضــا ناب
2. چپ نمایــی را بیــش از همــه بــه آن دلیــل 
ــگاه  ــه او هیچ ــرم ک ــه کار می ب ــی ب ــرای براهن ب
ــه  ــی ب ــود. براهن ــد نب ــن و معتق ــپ موم ــك چ ی
ــود.  ــك چپ نمــا ب جــای آنکــه چــپ زده باشــد ی

یعنــی او همــواره از چــپ بــه عنــوان ابــزاری جهت 
ــی  ــرد. براهن ــتفاده می ک ــش سواس پیشــبرد اهداف
ــدان  ــه چن ــگاه ن ــك دانش ــه ی ــه دانش آموخت ک
معتبــر ترکیــه بــود، ناگهــان بــه کرســی اســتادی 
ــون  ــد چ ــید. بع ــران رس ــگاه ای ــن دانش مهم تری
ــن موقعیتــی  ــه چنی ــه ب ــود ک ــر از آن ب جاه طلب ت
اکتفــا کنــد، بــا اســتفاده از ابــزار چپ نمایــی 
ــه  خــود را منتقــد آن دســتگاه جــا زد و ســپس ب
ــره  ــوان چه ــه عن ــم ب ــا ه ــت و در آنج ــکا رف آمری
مخالــف رژیــم شــاه، در برخــی محافــل دانشــگاهی 
ــکا صاحــب ســرقفلی شــد. پــس  و رســانه ای آمری
ــد از فضاســازی های پیشــین  ــه او بع ــی ک از انقالب
ــری  ــالب اث ــران انق ــی رهب ــز مجیزگوی ــر ج دیگ
بی ربط تریــن  زینت المحفــل  نداشــت،  آن  در 
و مشــکوك ترین جریــان چــپ ایرانــی، یعنــی 
گــروه تروتسکیســتی موســوم بــه حــزب کارگــران 
سوسیالیســت بابــك زهرایــی شــد. پــس از آن هــم 
مجدانــه کوشــید کــه از ابــزار چــپ نمایــی بــرای 
تبلیــغ تجزیــه ایــران سواســتفاده بکنــد، کــه دیگــر 
زمــان بــرای تاثیرگــذاری مســتقیم او و ابــزارش بــه 

ــان رســید. پای
3. شارالتانیســم براهنــی در بســیاری از مــوارد 
ــه کــرات از  ــه آنکــه وی ب بی ماننــد اســت. از جمل
ــرای پیشــبرد  ــه اش ب تخیــالت جنســی آزارخواهان
بــا  قــدرت  جنــگ  و  ایران ســتیزانه  مقاصــد 
حکومــت پهلــوی بهــره بــرد. ماننــد آنکــه مدعــی 
شــد آمــوزگارش او را واداشــته نوشــته ترکــی روی 
ــان  ــه بازجوی ــا اینک ــد ی ــه ســیاه را لیــس بزن تخت
ــه او  ــته و ب ــقفی بس ــه س ــه پنک ــاواك او را ب س
ــان  ــه چن ــن زمین ــی در ای ــد! براهن ــاوز کرده ان تج
ــه  ــی از مصاحب ــه حت ــی رود ک ــش م ــا پی بی محاب
بــا نشــریه پلی بــوی هــم دربــاره ایــن جفنگیاتــش 
ــا  ــم ب ــرا ه ــن ماج ــا ای ــد. ام ــودداری نمی کن خ
وجــود همه ناخوشــایندی تنهــا نمود شارالتانیســم 
براهنــی نیســت. تشــکیل شــبکه های حامــی 
ــخصیت  ــش ش ــرورش کی ــه پ ــوف ب ــرو معط پی

پوشــالی وی در جامعــه روشــنفکری کشــور، یکــی 
دیگــر از نمودهــای  شارالتانیســم براهنــی بــود کــه 
ــرش،  ــی عم ــه پایان ــبختانه در دو ده ــه خوش البت
کانــادا  مقیــم  بی اثــر  جریان هــای  در   عمدتــا 

متمرکز شد.
۴. بی مســئولیتی اگرچــه خصیصــه ای فراگیــر 
در میــان نســل روشــنفکران پنجــاه و هفتــی 
ــل  ــا در مــورد براهنــی بیــش از حــِد قاب ــود، ام ب
درك و اغمــاض بــود. براهنــی هــم ماننــد اغلــب 
همــکاران تبهــکارش هیــچ وقــت از نقــش هرچند 
حاشــیه ای ولــی قطعــا مخربــی کــه .... ایفــا کــرد 
پوزش خواهــی نکــرد... مهمتــر از همــه هــم 
ــرورش  ــود را درپ ــئولیت خ ــی مس ــه براهن اینک
ــز  ــود نی ــه خ ــران ک ــم در ای ــوالی پان ترکیس هی
بــه وضــوح ایــن اواخــر از نتایجــش راضــی نبــود 
ــا ســرودن شــعر  ــا کوشــید ب را نپذیرفــت و نهایت
ایرانــه خانــم، ایــن رد ناخوشــایند و زننــده خــود 
ــی  ــا کاف ــن مطلق ــاور م ــه ب ــه ب ــد ک ــاك کن را پ

ــود!« نب
تبریــزی  مــدرس  درخشــی لر  رنجبــر  جــواد 
شــاهنامه نیــز در صفحــه شــبکه اجتماعــی خــود 
ــده  ــه زن ــی را ب ــا براهن ــای رض ــت: »توهین ه نوش
ــز ناتــل خانلــری شــنیدم.  ــاد اســتاد دکتــر پروی ی
ــت از  ــه دس ــم ب ــن اراذل قل ــم ای ــی دان ــا نم واقع
جــان فرهنــگ ایــران چــه می خواهنــد؟ یــك 
ــام  ــه تم ــی ارزد ب ــری م ــتاد خانل ــد اس ــوی زای م
ــر  ــری وزی ــه خانل ــم ک ــنفکری. دیدی ــان روش جری
و اســتاد در پایــان عمــر در فقــر درگذشــت و 
ــای  ــر در ج ــادا.« رنجب ــی در کان ــنفکر مردم روش
دیگــری نوشــت: »ای کاش منتقــد منصفــی پیــدا 
بشــود و نقــش مخــرب رضــا براهنــی را کــه 
ــات و  ــود در ادبی ــم ب ــا ه ــهری م ــفانه همش متاس
ذهنیــت مــردم بررســی کنــد. مرحــوم براهنــی از 
ــا  ــی از دنی ــود کــه دســت خال ــی ب ــه آدم های جمل
ــه ای کاش  ــرف ک ــی ح ــا انبوه ــاید ب ــت و ش رف

ــی زد!« نم

به گفتار خوب و خرد کار بند

رضا براهنی، آنچه روشنفکری ایران نباید باشد!

نیما عظیمی

چاپ صمیم

خلیج فارس و فالت ایران از فراز آسمان


